Obec Tavíkovice

Usnesení z 12. veřejného zasedání ZO ze dne 04. 01. 2013

USNESENÍ
z 12. zasedání zastupitelstva obce (ZO) TAVÍKOVICE konaného dne 04. 01. 2013 od 18:00
hod. v zasedací místnosti kulturního domu v Tavíkovicích.
Paní starostka Ing. Jana Hovězová (dále jen starostka) jako svolavatel tohoto zasedání přivítala přítomné
zastupitele a přítomné občany. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a informace o místě, době a
navrženém programu zasedání zastupitelstva obce byly zveřejněny na úřední desce Obecního úřadu
Tavíkovice a desce v Dobronice včetně na webových stránkách obce.
Paní starostka následně přečetla jména přítomných zastupitelů dle prezenční listiny.
Přítomni dle prezenční listiny: p. Jiří Dobeš, p. Jan Fendrych, pí Ing. Jana Hovězová, p. Josef Illek, p.
Martin Podubecký, Eva Miškovská, Bc. Veronika Žilková,
Hosté:
Omluveni :
Nepřítomni:

pí. Anna Plačková, pan Libor Kosour,

Paní starostka konstatovala, že je přítomno 7 zastupitelů z celkového počtu 9, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Návrh jednání dnešní schůze zastupitelstva dle programu je tedy následující:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení - Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení – v souvislostí s obdobím
Písemná rezignace zastupitele obce p. Karla Martínka
Složení slibu a předání osvědčení o zvolení členem (členkou) zastupitelstva obce Tavíkovice
Různé
Diskuse
Závěr

Paní starostka se dotázala přítomných zastupitelů o případném jiném doplnění programu. Nebylo
připomínek, tak bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje program zasedání, a tímto se zahajuje projednávání jednotlivých bodů programu.
Přítomno členů ZO : 7
Připomínky : nebyly vzneseny
Hlasování (zvednutím ruky): pro : 7
proti : 0
zdržel se : 0
Následně se ujala slova paní starostka a navrhla zastupitelům, aby zapisovatelem zápisu byl p. Dobeš a
ověřovatelem zápisu p. Fendrych a p. Josef Illek. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
Starostka navrhla ZO přijmout toto usnesení :
Usnesení č. 1.1
ZO Tavíkovice schvaluje zapisovatelem zápisu ze zasedání p. Jiřího Dobeše a za ověřovatele p. Jana
Fendrycha a p. Josefa Illka.
Přítomno členů ZO : 7
Připomínky : nebyly vzneseny
Hlasování (zvednutím ruky): pro : 7

Zahájení 18:00 hod.

proti : 0

zdržel se : 0

Ukončení 19:45 hod

Obec Tavíkovice
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2. Kontrola usnesení
Paní starostka konstatovala, že na minulém jednání byla přijata tato usnesení:
Usnesení č. 2
ZO Tavíkovice bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení ze schůze ZO ze dne 05.10.2012
3. Návrh rozpočtu obce na rok 2013
Usnesení č. 3
ZO Tavíkovice schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2013 v té podobě, jako ho přednesla paní
účetní obce a doporučil finanční výbor. Rozpočet je řádně vyvěšen na úřední desce a webových
stránkách obce.
Příjmy ve výši 5.489.700,-Kč
Výdaje ve výši 4.383.000,-Kč
Přebytek ve výši 1.106.700,-Kč
4. Schválení účetní uzávěrky školy za rok 2011
Usnesení č. 4
ZO Tavíkovice schvaluje účetní uzávěrku Základní a Mateřské školy v Tavíkovicích a souhlasí s
rozdělením hospodářského výsledku:
Hospodářský výsledek roku 2011 činí 4.299,41,-Kč
Příděl do fondu odměn
3.000,-Kč
Příděl do rezervního fondu
1.299,41Kč
Stav rezervního fondu činí
23.535,77Kč
5.

Rozpočtové opatření č. 2/2012

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje navržené rozpočtové opatření č. 2/2012 takto:
Rozpočtové opatření č. 2/2012 schválené starostkou dne 30.11.2012 činí : v příjmech 477.100, -Kč

a ve výdajích činí 477.100,-Kč. Rozpočtové opatření je vyrovnané. Podrobný náhled je
k dispozici na obecním úřadě.
6. Plán inventur – inventarizační komise
Usnesení č. 6
ZO Tavíkovice bere na vědomí „Plán inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2012“ vydaný
starostkou dne 30.11.2012 včetně harmonogramu provedení inventur.
7. Zpráva kontrolního výboru
Usnesení č. 7
ZO Tavíkovice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 1.10.2012 včetně doporučení
vyplývající z této zprávy. Náhled je k dispozici na obecním úřadě.
8. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 1/2012
Usnesení č. 8
ZO Tavíkovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2013.
8.1 Obecně závazná vyhláška obce Tavíkovice č.3/2012
Usnesení č. 8.1
ZO Tavíkovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o stanovení systému shromažďování
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Tavíkovice. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2013.
9. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 2/2012
Usnesení č. 9
ZO Tavíkovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku ze psů, poplatku
za využívání veřejného prostranství, poplatku ze vstupného a poplatku z ubytovací kapacity. Tato
vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2013.
10. Schválení Dodatku č. 1 od fy KORDIS JMK
Usnesení č. 10
ZO Tavíkovice schvaluje Dodatek č. 1 od fy KORDIS JMK spol. s r.o v předloženém znění.
Zahájení 18:00 hod.

Ukončení 19:45 hod
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11. Odstoupení od dotace na hřiště - zdůvodnění
Usnesení č. 11
ZO Tavíkovice schvaluje odstoupení od již přijaté dotace viz Usnesení č. 13 ze zasedání ZO ze dne
05.10.2012.
12. Žádosti o odkupy pozemků
Usnesení č. 12.1
ZO Tavíkovice nesouhlasí s odprodejem par.č. 22/4, která je ve vlastnictví obce a je na něm
umístěna prodejna Jednoty.
Usnesení č. 12.2
ZO Tavíkovice bere na vědomí žádost manželů Ambrozkových o odkoupení části pozemku z obecní
parcely č.106/1 (jedná se o cca 1000m2). Po vypracování urbanistické studie patřičnou odbornou
firmou a rozparcelování parcely č. 106/1 dle studie na stavební místa včetně zasíťování, bude toto
manželům nabídnuto k odprodeji. O rozsahu zasíťování bude rozhodnuto dle finančních možností
obce a počtu potencionálních zájemců.
Usnesení č. 12.3
ZO Tavíkovice bere na vědomí žádost manželů Heroldových o odkoupení části pozemku z obecní
parcely č.106/1. Po vypracování urbanistické studie patřičnou odbornou firmou a rozparcelování
parcely č. 106/1 dle studie na stavební místa včetně zasíťování, bude toto manželům nabídnuto
k odprodeji. O rozsahu zasíťování bude rozhodnuto dle finančních možností obce a počtu
potencionálních zájemců.
Usnesení č. 12.4
ZO Tavíkovice bere na vědomí žádost pana Fořta o koupi pozemku č. parc. 106/8.
Usnesení č. 12.5
ZO Tavíkovice souhlasí s prodejem par.č. 268 o výměře 4m2 a par.č. 874/59 o výměře 19m2 panu
Bohumilu Klempovi, bytem Dobšice 671 82, K Hájku 202 za cenu 25,-Kč/m2. Veškeré náklady
spojené s koupí nese žadatel.
Usnesení č. 12.6
ZO Tavíkovice bere na vědomí žádost pana B. Padrnose o pronájmu části pozemku okolo bytového
domu č.p. 129 v Tavíkovicích.
13. Žádosti o odprodej bytu a pronájmu bytu
Usnesení č. 13.1
ZO Tavíkovice bere na vědomí žádost paní Renaty Stanislavové, bydlištěm Boskovštej 51, 671 54
Hostim, o přidělení obecního bytu. Zastupitelstvo obce konstatuje, že v současné době žádný byt
k pronájmu nevlastní.
Usnesení č. 13.2
ZO Tavíkovice bere na vědomí žádost pana Martina Vavrečky, bydlištěm Lesonice 157, 675 44
Třebíč, o pronájem obecního bytu. Zastupitelstvo obce konstatovalo, že v současné době žádný byt
k pronájmu nevlastní.
Usnesení č. 13.3
ZO Tavíkovice schvaluje provést odhad bytu č. 8 v obecní bytovce č.p. 150 odhadcem a byt
odprodat obálkovou metodou (nejvyšší nabídce). Odhadní cenu zveřejnit na webových stránkách
obce s termínem podání nabídek, formy doručení a způsobu vyhodnocení nabídek.
Usnesení č. 13.4
ZO Tavíkovice schvaluje provést odhad bytu č. 8 v obecní bytovce č.p. 150 odhadcem a byt
odprodat za vyvolávací odhadní cenu nejvyšší nabídce, a to obálkovou metodou. Odhadní cenu
zveřejnit na webových stránkách obce s termínem podání nabídek, formy doručení a způsobu
vyhodnocení nabídek.
14. Žádosti o příspěvek
Usnesení č. 14.1
ZO Tavíkovice neschvaluje žádost paní Anděly Buriánkové o příspěvek na výměnu skel v oknech
v bytové jednotce č.p. 150 v obci Tavíkovice ve výši 50% z ceny.
Usnesení č. 14.2
ZO Tavíkovice schvaluje žádost pana Marka Sapáka, bytem Tavíkovice 131, 671 40 Tavíkovice, o
příspěvek na lyžařský výcvik pro žákyni 7a třídy slečny Gabrielu Sapákovou. Příspěvek ve výši
500,-Kč bude uhrazen po předložení potvrzení školy o účasti na lyžařském výcviku..
Zahájení 18:00 hod.

Ukončení 19:45 hod
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Usnesení č. 14.3
ZO Tavíkovice schvaluje žádost o příspěvek na činnost sportovnímu oddílu FC Tavíkovice ve výši
20.000,-Kč. Čerpání příspěvku (naložení s příspěvkem) bude ve výroční zprávě FC Tavíkovice
v následném roce (2013) z dokladováno.
15. Ostatní žádosti
Usnesení č. 15.1
ZO Tavíkovice bere na vědomí žádost paní Hany Strakové, bytem Tavíkovice 16.
Usnesení č. 15.2
ZO Tavíkovice schvaluje žádost pana Františka Pokoráka, bytem Tavíkovice 89, o prodloužení
pracovní smlouvy s Obcí Tavíkovice z důvodů zabezpečení rodiny, a to od 01.12.2012 do 20.12.2012.
Usnesení č. 15.3
ZO Tavíkovice schvaluje žádost pana Ing.arch. Jindřicha Brezovského, bytem Nezvalova 405/10,
638 00, o vydání stanoviska k záměru přístavby k rekreačnímu objektu na parcele č. 69/1 v k.ú.
Tavíkovice. Objekt bude přistaven k rekreačnímu objektu nacházejícím se na parcele st. 239
v souladu s přiloženou vizualizací k žádosti.
Usnesení č. 15.4
ZO Tavíkovice bere na vědomí žádost MO MRS Rouchovany o prodloužení nájemní smlouvy na
užívání rybníka Kacíř a pověřuje starostku obce o vyvolání jednání za účelem nové dohody o
podmínkách pronájmu rybníka Kacíř.
16. Různé
Usnesení č. 16.1
ZO Tavíkovice schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se
zřízením stavby“ JMP
Paní starostka konstatovala, že veškerá usnesení mimo usnesení č. (12.6, 13.3, 13.4 a 14.2 – budou
průběžně plněna) z 11 té schůze ze dne 07.12.2012 byla splněna.

2. Kontrola usnesení
Usnesení č. 2
ZO Tavíkovice bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení ze schůze ZO ze dne 07.12.2012
Přítomno členů ZO : 7
Připomínky : nebyly vzneseny
Hlasování (zvednutím ruky): pro : 7

proti : 0

zdržel se : 0

3. Písemná rezignace zastupitele obce p. Karla Martínka
Usnesení č. 3
ZO Tavíkovice bere na vědomí rezignaci ZO Tavíkovice p. Karla Martínka na mandát člena ZO.
Přítomno členů ZO : 7
Připomínky : nebyly vzneseny
Hlasování (zvednutím ruky): pro : 7

proti : 0

zdržel se : 0

4. Složení slibu a předání osvědčení o zvolení členem (členkou) zastupitelstva obce Tavíkovice
Usnesení č. 4
ZO Tavíkovice bere na vědomí, že na uvolněný mandát po panu Karlovi Martínkovi nastupuje
jako členka ZO Tavíkovice paní Eva Miškovská, bytem Tavíkovice 85. Na znamení toho složila slib
zastupitele obce.
Přítomno členů ZO : 7
Připomínky : nebyly vzneseny
Hlasování (zvednutím ruky): pro : 7

Zahájení 18:00 hod.

proti : 0

zdržel se : 0

Ukončení 19:45 hod
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5. Různé
Usnesení č. 5.1
ZO Tavíkovice bere na vědomí žádost paní Lenky Šenkyříkové, bytem Tavíkovice 150 o zařazení
do seznamu o zaměstnání.
Přítomno členů ZO : 7
Připomínky : nebyly vzneseny
Hlasování (zvednutím ruky): pro : 7

proti : 0

zdržel se : 0

Usnesení č. 5.2
ZO Tavíkovice bere na vědomí žádost pana Jiřího Kliky, bytem Tavíkovice – Dobronice 3 o
zařazení do seznamu uchazečů o zaměstnání pod obecním úřadem.
Přítomno členů ZO : 7
Připomínky : nebyly vzneseny
Hlasování (zvednutím ruky): pro : 7

proti : 0

zdržel se : 0

Usnesení č. 5.3
ZO Tavíkovice bere na vědomí žádost pana Františka Cvingráfa, bytem Tavíkovice – Dobronice 9
o přijetí do pracovního poměru na VPP.
Přítomno členů ZO : 7
Připomínky : nebyly vzneseny
Hlasování (zvednutím ruky): pro : 7

proti : 0

zdržel se : 0

Usnesení č. 5.4
ZO Tavíkovice bere na vědomí žádost paní Jany Janků, bytem Tavíkovice 147 o přijetí na veřejně
prospěšné práce na rok 2013.
Přítomno členů ZO : 7
Připomínky : nebyly vzneseny
Hlasování (zvednutím ruky): pro : 7

proti : 0

zdržel se : 0

Usnesení č. 5.5
ZO Tavíkovice bere na vědomí žádost paní Petry Hejlkové, bytem Tavíkovice 70 o přijetí na
veřejně prospěšné práce na rok 2013.
Přítomno členů ZO : 7
Připomínky : nebyly vzneseny
Hlasování (zvednutím ruky): pro : 7

proti : 0

zdržel se : 0

Usnesení č. 5.6
ZO Tavíkovice schvaluje „Vnitřní směrnicí č. 1/2013 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu“ s platností od 05.01.2013.
Přítomno členů ZO : 7
Připomínky : nebyly vzneseny
Hlasování (zvednutím ruky): pro : 7

proti : 0

zdržel se : 0

Usnesení č. 5.7
ZO Tavíkovice schvaluje za člena finančního výboru obce Tavíkovice paní Evu Miškovskou.
Přítomno členů ZO : 7
Připomínky : nebyly vzneseny
Hlasování (zvednutím ruky): pro : 7

Zahájení 18:00 hod.

proti : 0

zdržel se : 0

Ukončení 19:45 hod

Obec Tavíkovice

6.
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Diskuse

Diskuze se týkala běžných problémů obce a není z ní pořízen záznam.
7.

Závěr

Paní starostka konstatovala, že program schůze byl vyčerpán, další připomínky nebyly vzneseny. Tímto
všem poděkovala za účast a v 19 hodin 45 minut veřejnou schůzi ZO ukončila.
Zápis vyhotoven dne: 11. 1. 2013
Zapisovatel:
Jiří Dobeš

Ověřovatel zápisu:
Jan Fendrych

Ověřovatel zápisu:
Josef. Illek

Starostka obce:
Ing. Jana Hovězová

…………………………….
datum

…………………………….
podpis

……………………………….
datum

……………………………...
podpis

………………………………..
datum

………………………………
podpis

………………………………..
datum

………………………………
podpis

Vyvěšeno na úřední desce :
Sňato :

Originál je k nahlédnutí na obci

Zahájení 18:00 hod.

Ukončení 19:45 hod

