Zápis ze 4. veřejného zasedání ZO ze dne 06.03.2019

Obec Tavíkovice

ZÁPIS
ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) Tavíkovice konaného dne 06.03.2019
od 18:00 hod. v budově bývalého obecního úřadu v Dobronicích.
Pan starom Vladimir Tesař (dále jen předsedajIci) jako svolavatel tohoW zasedání přivítal pň'tomné zastupitele a pň'tomné
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 prezenčnilistiny: Vladimir Tesař, Dagmar Pešíková, Veronika Ambrozková, josef Kopeček, M ichal KliČnik,
Hana Krejčová, Jiří Burda
Hosté: --Qrduveni: —Nepň'tomni: —

zahýjenI — Volba ověřovatelů zápiSu
Předsedajíd konstatoval, Že je pň'tomno 7 zastupitelů z celkového počtu 7, takže zastupitelstvo je usnášenlschopné.

Volba ověřovatelů zápisů
Ověřovatelé zápisu byli navrženi Michal KNČnik a Josef Kopeček

·

Usneseni G. 1
ZOschválilo ověibvatele zápiSu Michal Kh"Čm"k a Josef Kopeček.
Fňbmno Č/enůZO: 7
Aí(x7m/Ny: —
H/aso|/ánĹ" PRO: 7

PRO77: ---

ZDRŽEL SE: ---

Usnesenlč. 1 bylo schváleno.

PrQqram zasečjánÍ:
předsedajid požádal zastupitelstvo obce, aby do dnešního programu byl vložen z důvodu odročení na 3. veřejném
zastupitelstvu obce, konané dne 13.12.2018 následujÍcÍ bod:
Bod.č. 1

Rozpočtové opatřeni č. 9/2018

Nový program zasedání:
1.

Rozpočtové opatřeni č. 9/2018

2.

Rozpočtové opatření č. 10/2018

3.

Příspěvek pro ZŠ višňové na lyžařský kurz

4.

Odměny neuvolněných Členů zastupitelstva

5.

IndividuálM dotace - výměna oken

zahájení 18:00 hod.

1

Ukončení 19:05 hod.
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6.

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

7.

voľný pohyb psů

8.

Různé

9.

Diskuze

10. Závěr

·

UsnesenÍ č, Z
zasmplŤe/swo obce schválilo pncgtam 4. veiéjného zasedá7lzastupitelstva obce Tavíkovke.
PňĹomno členů ZO.' 7
Pňoom/hky: —
Hlasování' PRO.' 7

PRO77: --

ZDRŽEL SE: --

Umesen/Č. 2 bylo schváleno.

Bod č. 1

RozpočtQvé opatřenÍ č. 9/2Q1Š

Zasttjpitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření Č. 9/2018. Na straně rozpočtových pň'jmů - Úprava rozpočtových
položek o 1 563 200,- KČ, na straně rozpočtových výdajů - Úprava rozpočtových položek o 3 563 200,- KČ, financováni
2 000 (JOO,- KČ.
ZastuplŤelsNo obce bere na vědomlmzpoäové opatr"enlč. 9/2018. Na straně rozpoaoWch přůmů — úprava
rozpočbbých položek o 1563200.- KČ. na straně rozpočbvých výdajů - úprava rozpočh)yých položek
o 3563 200.- KČ ňnancovánl2 OOO OOO,- KČ.

Bod č. 2

Rozpočtové opatřeni č. 1Q/2Q1S

Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření č. 10/2018. Na straně rozpočtových přjjmů - úprava rozpočtových
položek o 570 800,- KČ, na straně rozpočtových výdajů - úprava rozpočtových položek o 1 586 800,- KČ, financování
1 016 000,- KČ.
Zastupite/sNo obce bere na vědomlrozpočtové opatřen/Č. 10/2018. Na straně mzpo&Wch pňimů - úptava
ruzpoäových položek o 570 800,- KČ. na straně rozpoäových výdajů - úprava mzpoaoWch položek
o 1586800.- KČ. ňnancován/1 016000.- KČ.

BOQ č. 3

Příspěvek přQ ZŠ VišňQvé na 1Yžařský kurz

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost ZŠ Višňové o ňnančnIpřispěvek na lyžařský kurz pro děti, který se konal v termínu
24.2. - 1.3.2019. Finanční příspěvek se pohybuje v rozmezí 700,- - 1250,- kč.
Účastníci lyžařského kurzu z obce Tavíkovice jsou

Zahájení18:00 hod.

a
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Ukončení 19:05 hod.
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Usnesení G, 3

ZastupiKIsHo obce Tav/kovke schw/uje na základě Žádasti ZŠ Višňové ňnančni pňspěvek na IyžaŇký

kuizpm děti ve ©12 OOO.- KČ(1 OOO.- Kč/asobu).
Pňbmno členů ZO.' 7
prÓx)mmky: —
H/asovánŕ PRO: 7

ZDRŽEL SE: --

PRO77: ---

Usnesenlč. 3 bylo schváleno.

Bod č. 4

Odměny neuvo|něných čIenů zastupitelstva

zastupitelstvu obce bylo předloženo nařhenIvlády Č. 202/2018 Sb., které nabylo účinnosti od 1.1.2019. V nařízení se navrhuje
navýšeni odměn neuvolněných členů zastupitelstva o 7% a to na maximálni částku:

·

-

Neuvolněný místostarosta

26 551,- KČ

-

Předseda výboru zastupitelstva

2 950,- KČ

-

Člen výboru zastupitelstva

2 458,- KČ

-

Neuvolněný Člen zastupitelstva

1 475,- KČ

Usnesení Č. 4
»stumelstvo obce Tavíkovice schvaluje nenavyšovat odměny neuvolněným Členům zastupitélsm.
Pňbmno Členů ZO.' 7
Pň»m/bky: --H/asovánL' PRO: 7

PRO77: —

ZDRŽEL SE: ---

Usneseníč. 4 bylo schváleno.

Bod Č. 5

Individuálni dQtace - výměna Qken

ZastupiteIsNu obce byla doručena Žádost o poskytnuti individuá[nÍ finanční dotace z rozpočtu obce Tavíkovice od paní
, bytem

, ve které žádá o finanční podporu 50% z obce na výměnu střešních oken, ta původní jsou

v havarijním mvu.
Na základě žádosti byly poptány Čtyři firmy a to:
VOLODYMYR STEFANYSHYN, Brno - Komořany
PETR ZADÁK, Šaratice
onstav s.r.o., Moravský Krumlov
h&m spol. s r.o., znojmo
Nejvýhodněji se jeví cenová nabídka od firmy ONSTAV, která nabÍzÍ zámku 15 let.

Zahájení 18:00 hod.

3

Ukončeni 19:05 hod.
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G. S

ZasWpiClsHo obce Tavíkovice schwluje paskytnutÍ individuální ňnančnl doHci z rozpoäu obce
Tavikovke ve výši 50% na výměnu stiéšnlch oken. RealiZaci provede ňnna ONSTAV s.r.o., MorawAý
Krumlo% dle cenové nabídky.
Pňtomno č/enůZO: 7
pňmm/my' --H/asuvání' PRO: 7

PRO77: —

ZDRZÉL SE: --

Usnesen/č. 5 bylo schváleno.

Bod Č. G

Směrnice přQ zadávánÍ veřejných zakázek ma|éhQ rQzsahu

Předsedajkí předkládá zastupitelstvu obce návrh Směrnice č. 1/2019 pro evidenci veřejných zakázek a zadáváni veřejných
zakázek malého rozsahu, ke schváleni.
Směrnice stanovuje metodiku postupu, včetně organizačních pravidel, povinnosti a kompetenci orgánů obce zejména při
zadáváni veřejných zakázek malého rozsahu a upravuje způsob evidence veřejných zakázek.

·

UsnesenÍ Č. G
Odročeno.

Snávrhem Směrnice č. 1/2019 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veréjhých zakázek malého
rozsahu budou občánéseznámenina pr"Štím zashfmtelstvu obce.

bqcj č. 7

vQiňý pQhyb psů

Předsedající předkládá zastupitelstvu obce návrh na schválení Obecně závazné vyhlášky obce Tavíkovice Č. 1/2019, která
stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostransNÍ v obci Tavíkovice a vymazuje prostory pro volné pobíhání psů.
·

ŮSMSéPĹ G. 7
adročeno.

Snávrhem Obecně závazné whlášky č. 1/2019, která swnovuje pravidla pro pohyb psů na veréjhém
prostranství a vymezuje prostoty pm volné poblhání psů, budou občané seznámeni na pňštib
zaďupiR1sHu obce.

Zahájeni 18:00 hod.
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Ukončeni 19:05 hod.

k
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Bod č. S
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Různé

KrQnika - e|ektrQnická pQciQba
Na obec Tavíkovice přibývá nabídek vést obecní kroniku v elektronické podobě. Zastupitelstvo obce rozhodlo těchto
nabídek prozatím nevyužit.

Bod č. 9

Diskuze

p. Kopeček po předchozí diskuzi vyjádřil nesouhlas s výši platu mistostarostky. jelikož měl za to, že kukurnich akcí ubylo a
Že povinností náplně její práce bude
výpomoc při výkonu veřejného opatrovnictví. Paní Pešíková připomněla, Že na ustavujÍcÍm zasedání na rovinu řekla, že část
veřejného opatrovnicNI vykonávat
nemůže. Kulturních akci neubylo, ba naopak přibylo. Dále se p. Kopečka zeptala, co jako mÍstostarosta v předchozím volebním
období udělal on.

Bod č. IQ

Závěr

V 19:05 hod. pan starosta konstatoval, že program schůze byl vyčerpán. Připomínky nebyly vzneseny žádné a tak byla schôze
ukončena.

Zapisovatel:

Be. Veronika Ambrozková

Ověřovatel:

Mgr. Michal KlÍČnÍk

Ověřovatel:

josef Kopeček

Starosta obce:

vladimir Tesař

Zpracováno dne: 06.03.2019

zahájeni 18:00 hod.

S

Ukončení 19:05 hod.
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t

