Obec Tavíkovice

Zápis z 22. veřejného zasedání ZO ze dne 11. 10. 2021

ZÁPIS
z 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) Tavíkovice konaného dne 11. 10. 2021
od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Tavíkovicích.

PROGRAM ZASEDÁNÍ

Pan starosta Jiří Burda (dále jen předsedající) jako svolavatel tohoto zasedání přivítal přítomné
zastupitele a přítomné občany v 18:00 hod. Konstatoval, 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 na elektronické desce obce Tavíkovice.
Pan starosta následně přečetl jména přítomných zastupitelů dle prezenční listiny.
Přítomni dle prezenční listiny: Jiří Burda, Veronika Ambrozková, Bohumila Veselá, Hana Krejčová,
Roman Zvěřina, Michal Klíčník
Hosté: --Omluvení: Josef Kopeček
Nepřítomni: -Předsedající konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů z celkového počtu 7, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Zahájení – Volba ověřovatelů zápisu.
Volba ověřovatelů zápisů
Ověřovatelé zápisu byli navrženi Michal Klíčník a Hana Krejčová

Usnesení č. 1
ZO schválilo ověřovatele zápisu Michala Klíčníka a Hanu Krejčovou
Přítomno členů ZO: 6
Připomínky: 0
Hlasování:

PRO: 6

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Zahájení 18:00 hod.
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PROGRAM ZASEDÁNÍ

Rozpočtové opatření č. 5/2021 a č. 6/2021
Podání žádosti o dotace na akci „místní komunikace k panelákům Tavíkovice“
Podání žádosti o dotace na akci „Multifunkční hřiště Tavíkovice“
Podání žádosti o dotace na akci „Dobronice – víceúčelové hřiště“
Schválení nového zaměstnance obce
Vodoměry aktuální stav, odečty v bytovkách
Určení zástupce pro součinnosti
Obecně závazná vyhláška – Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021, o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství.
9. Žádosti o poskytnutí dotace na školní docházku do ZŠ Tavíkovice
10. Rybník Dobronice
11. Územní plán
12. Různé
13. Diskuse
14. Závěr

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce schválilo program 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce Tavíkovice.
Přítomno členů ZO: 6
Připomínky: 0
Hlasování:

PRO: 6

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod č. 1 – Rozpočtové opatření č. 5/2021 a č. 6/2021
Zastupitelstvu obce byla předložena ke schválení rozpočtová opatření č. 5 a č. 6/2021
Zastupitelstvo obce Tavíkovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2021. Na straně
rozpočtových příjmů – úprava rozpočtových položek o 2100,- Kč, na straně rozpočtových výdajů –
úprava rozpočtových položek výdajů o 341 600,- Kč, financování –339 500,- Kč.
Zastupitelstvo obce Tavíkovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2021. Na straně
rozpočtových příjmů – úprava rozpočtových položek o 125 600,- Kč, na straně rozpočtových výdajů –
úprava rozpočtových položek výdajů o 125 600,- Kč, financování – 0,- Kč.

ZO bere na vědomí.

Zahájení 18:00 hod.
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Bod č. 2 – Podání žádosti o dotace na akci „místní komunikace k panelákům Tavíkovice“
Zastupitelstvo obce navrhuje podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace k panelákům.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje podání žádost o dotaci pro investiční záměr „Oprava
místní komunikace k panelákům Tavíkovice“

Přítomno členů ZO: 6
Připomínky: 0
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Bod č. 3 – Podání žádosti o dotace na akci „Multifunkční hřiště Tavíkovice“
Zastupitelstvo obce navrhuje podání žádosti o dotaci pro investiční záměr „Multifunkční hřiště
Tavíkovice“

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje podání žádost o dotaci pro investiční záměr „Multifunkční hřiště Tavíkovice“

Přítomno členů ZO: 6
Připomínky: 0
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Bod č. 4 – Podání žádosti o dotace na akci „Dobronice – víceúčelové hřiště“
Bod č. 4A – Schválení zadání zpracování projektové dokumentace DÚSP včetně SP

Zahájení 18:00 hod.
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Paní místostarostka předložila ke schválení návrh smlouvy o zpracování projektové dokumentace
DÚSP četně vyřízení stavebního povolení pro projekt „Dobronice – víceúčelové hřiště“.
Nabídka je od
.
s částkou 42 000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace pro projekt „Dobronice-víceúčelové hřiště“ dle předložené cenové nabídky
.
.
Přítomno členů ZO: 6
Připomínky: 0
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Bod č. 4B – Podání žádosti o dotace na akci „Dobronice – víceúčelové hřiště“
Zastupitelstvo obce navrhuje podání žádosti o dotaci pro investiční záměr „Dobronice – víceúčelové
hřiště“, jakmile bude dokončen územní plán obce.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje podání žádost o dotaci pro investiční záměr „Dobronice – víceúčelové hřiště“, jakmile bude dokončen územní plán obce.

Přítomno členů ZO: 6
Připomínky: 0
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Bod č. 5 – Schválení nového zaměstnance obce
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh ke zřízení nového pracovního místa na veřejně prospěšné práce.

Zahájení 18:00 hod.
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Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje návrh ke zřízení nového pracovního místa na veřejně
prospěšné práce.

Přítomno členů ZO: 6
Připomínky: 0
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Bod č. 6 – Vodoměry aktuální stav, odečty v bytovkách
Po diskuzi a návrzích spoluobčanů bylo konstatováno, že dojde k revizi nastavení zadávání podkladů
pro fakturaci vodného a stočného – tedy odečty vodoměrů tak, aby byly v souladu s platnou
legislativou.

ZO bere na vědomí.

Bod č. 7 – Určení zástupce pro součinnosti
Zastupitelstvo obce bylo informováno o potřebě určit nového zástupce pro součinnosti na tvorbě
územního plánu obce Tavíkovice.
Jako nový zástupce pro součinnosti byl navržen Jiří Burda.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje Jiřího Burdu jak o zástupce pro součinnosti na tvorbě
územního plánu obce Tavíkovice.

Přítomno členů ZO: 6
Připomínky: 0
Hlasování: pro: 6
Zahájení 18:00 hod.

proti: 0

zdržel se: 0
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Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Bod č. 8 – Obecně závazná vyhláška – Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021, o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Zastupitelstvu obce byla předložena Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021, o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství, stanovující s účinností od 1. 1. 2022 sazbu poplatku na 600
Kč ročně na poplatníka. Páté a každé další osobě domácnosti pak poskytuje úlevu 200 Kč.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Tavíkovice vydává Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Přítomno členů ZO: 6
Připomínky: 0
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Bod č. 9 – Žádosti o poskytnutí dotace na školní docházku do ZŠ Tavíkovice
Zastupitelstvu obce byly předloženy žádosti o individuální dotaci v rámci akce „Docházka do ZŠ
Tavíkovice“. Program individuální dotace „Docházka do ZŠ Tavíkovice“ byl schválen na 8. Veřejném
dne 5.2.2016 usnesením č. 12.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
Tavíkovice pro
ve výši: 3.000, - Kč na dceru
.
Přítomno členů ZO: 6
Připomínky: 0
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Zahájení 18:00 hod.
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Bod č. 10 – Rybník Dobronice
Paní místostarostka Veronika Ambrozková informovala o stavu podání žádosti o dotaci k záměru
„Rybník Dobronice“
Projektová dokumentace je dokončena a je připravena pro podání žádosti o dotaci v případě vypsání
vhodného dotačního titulu.
ZO bere na vědomí.

Bod č. 11 – Víceúčelová pergola Dobronice
Bod č. 11 A – Schválení zadání zpracování projektové dokumentace
Paní místostarostka žádá o schválení zpracování projektové dokumentace projekt „Víceúčelová pergola Dobronice“.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje zpracování projektové dokumentace pro projekt „Víceúčelová pergola Dobronice“.
Přítomno členů ZO: 6
Připomínky: 0
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Bod č. 11 B – Podání žádosti o dotaci pro projekt „Víceúčelová pergola Dobronice“
Zastupitelstvo obce navrhuje podání žádosti o dotaci pro investiční záměr „Víceúčelová pergola Dobronice“, jakmile bude dokončen územní plán obce.
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci k záměru „Víceúčelová pergola
Dobronice“, jakmile bude dokončen územní plán obce.
Přítomno členů ZO: 6
Připomínky: 0
Zahájení 18:00 hod.
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proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Bod č. 12 – Územní plán obce Tavíkovice
Pan místostarosta informoval o pravděpodobném termínu dokončení nového územního plánu obce
Tavíkovice.
Předpokládaný termín dokončení je stanoven na: jaro až léto 2022
Po návrzích spoluobčanů bylo dohodnuto svolání veřejného připomínkování návrhu územního plánu.
ZO bere na vědomí.

Bod č. 13 – Různé
•

Pan starosta informoval, že v rámci platné servisní smlouvy bude dodána na obecní úřad nová
multifunkční tiskárna. Staré zařízení bude odkoupeno za zůstatkovou hodnotu a bude dáno
k dispozici pro ZŠ Tavíkovice

Bod č. 14 – Diskuze
•

Pan
navrhuje kontaktovat majitele pozemku 70/32 v KÚ Tavíkovice a připomenout mu
jeho povinnost péče o pozemek vyplývající z vlastnictví.

Bod č. 15 - Závěr
V 19:45 hod. pan starosta konstatoval, že program schůze byl vyčerpán. Připomínky nebyly vzneseny
žádné, a tak byla Schůze ukončena.

Zahájení 18:00 hod.
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Zapisovatel: Ing. Roman Zvěřina
………………………………
Ověřovatel:

Michal Klíčník

………………………………
Ověřovatel:

Hana Krejčová

………………………………

Starosta obce:
………………………………

Zpracováno dne: 22. 10. 2021

Zahájení 18:00 hod.

9

Ukončení 19:45hod.

