Zápis z 17. veřejného zasedání ZO ze dne 07.04.2021

Obec Tavíkovice

ZÁPIS
z 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) Tavíkovice konaného dne 7. 4. 2021
od 18:00 hod, v zasedací místnosti Obecního úřadu Tavíkovice.
Pan starosta Vladimir Tesař (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
Tavkovice.
Pan starosta následně přečetl jména přítomných zastupitelů dle prezenční listiny.
Přítomni dle prezenční listiny: Vladimir Tesař, josef Kopeček, Jiří Burda, Veronika Ambrozková, Michal Klíčnik, Roman
Zvěřina. Hana Krejčová - omluvený pozdní příchod v 18:30
Hosté: --Omluveni: —Nepřítomni: ---

zaháienÍ - VQlt?a zapisQvate|e a QvěřQvatel(j zQpisu.
předsedající konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů z celkového počtu 7, takže zastupitelstvo je usnášenIschopné.
Volba zapisovatele
jako zapisovatel pro toto zasedání zastupitelstva obce a pro všechna následujId do další volby je navržen:
Roman Zvěřina, a to za odměnu 200 KČ za každý zápis
·

Usneseni G. 1
ZO schválilo jako zapíbovate/e pro toto a všechna nás/edujlbl"zasMánl"ZO do další vo/bZ a tu za odměnu
200 KČ Romana Zvěřinu
Pňbmno č/enůzO: 6

pňmm/hky' --Hlasování' PRO: 6

PRO77: ---

ZDRŽEL SE:

Usneseníč. 1 bylo schváleno.
Volba ověřovatele zápisu
Ověřovatelé zápisu byli navrženi: Veronika Ambrozková a Jiří Burda

G. 2
ZO schválilo ověibvate/e zápibu:
Pňbmno členů ZO: 6

Pň»m/hky: --H/amvánk PRO: 6

zahájeni18:00 hod.

PRO77: ---

ZDRŽEL SE: —
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Ukončeni 20:45 hod.
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Obec Tavíkovice

Usneseníč 2 bylo schQ/eno.

PrQqram zase®ni:
l. výpůjčka pozemku p.č. 22/1 v k.ú. Tavíkovice
2. Smlouva se společností Zásilkovna s.r.o.
3. Prodej části pozemku p.č. 1505
4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se zrušuje ,,Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o
místním poplatku z pobytu"
5. Hydrogeologický průzkum stávajícího a nového vrtu
6. úpravna na pitnou vodu - výběrové řízení
7. výměna vodoměrů, údaje v objednávce, zápisy stavu vodoměrů
8. projekt "rekonstrukce školy" - nynější stav (dotace)
9. projekt "KACÍŘ", časový harmonogram cena, dotace
10. projekt "oprava silnice mezi bytovkami" časový harmonogram cena, dotace
l l. pracovní doba na obci v nouzovém stavu (jsou stížnosti, že na obci pořád nikdo není).
12. konkrétní projekty 2015-2024, harmonogramy (realizace, náklady, financování)
13. Různé

·

UsnesenÍ Č.

Zastupitelstvo obce schválilo pKgram 17. veiéjného zasedánÍzamupľ"el= obce Twlkovice.
Pňbmno Členů ZO: 6
PňWm/hW: —
H/amvání' PRO: 6

PRO77: ---

ZDRŽEL SE: ---

Usnesenlč. 3 bylo schváleno.

Bod č. l

výpůjčka pQzemku p.č. 22/1 v k.ú. TavÍkQvice

Pro uzavření smlouvy se společnosb' Zásilkovna s.r.o., která bude projednávána v bodě dva tohoto zasedání, je třeba
schválit záměr bezúplatného pronájmu části pozemku p.č. 22/1 v k.ú. Tavíkovice o ploše cca 1 m2 ke zřizenÍ zařizenI Z-BOX,
které má občanům rozŠířit možnosti přýmu a odesíláM zásilek. Zařízeni Z-BOX je plně samoobslužné s NON STOP provozem,
napájené pomoci baterii nabíjených pomocí FY Článků, které jsou součástí zařIzenI.
Zařízení obsahuje 20 schránek ve třech různých velikostech pro velikost zásilek max. 45x36x61 an

·

Usneseni Č. 4

zahájeni 18:00 hod.

2

Ukončeni 20:45 hod.
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zmupitélstvo obce Tavíkovice schvaluje výpůjčku 0.68 m2 plochy pozemku p.č. 22/1 vk.ú. 7"avíkovice
pro umÍste"nÍZ-BOXu spokčnastiZásilkovna s.r.o.

Pňbmno členů ZO.' 6
pňmm/hky: --Hbsu|án/:' PRO: 4

zdržel se: 1 -j/ň"guma

proti: 1 - v/ad/m/ŕ Te%ř

Usnesen/č. 4 bylo schváleno.

BQd č. 2

SmIQuva se spQ|ečnostÍ zási|kQvna s.ŕ.Q.

Navrhuje se ke schválení smlouva se společností Zásilkovna s.r.o., která řeší smluvní vztah k pronájmu pozemku ke zřízeni
zařízeni Z-BOX a provozováni služeb společnosti Zásilkovna s.r.o.
Obec se v ni zavazuje k bezúplatnému pronájmu pozemku o ploše 0,68 m' na dobu neurčitou, 5 výpovědní lhůtou 6 měsíců
a dále k zajištění vhodných podmínek pro provozovánI tohoto zařízení (přistup 24 hodin denně, vhodná expozice zařízeni a
nestiněnI napájecích panelů, možnost blízkého parkováni apod.).
Obec neodpovídá za samotné zařízení ani zásilky v něm uložené.
pří výpovědi ze strany obce v prvním roce trvání smlouva obsahuje doložku o smluvní pokutě 10 000 kč jako kompenzaci
vynaložených nákladů na zřízení.
Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce obce od 16. 3. 2021 do 1. 4. 2021.

"

UsnesenÍ G. S

zmupite/stvo obce Tavíkovice hlasuje o mhvá/enÍNSm/ouWpm umlstěMZ-BOXu a spolupnct"pňjeho pmvozováni"se spo/ečnom"»sl7kovna s.r.o., Lihovarská 1060/12 Ptaha 9 vpiédkůmépodobe", avšákza podmíhekzru%n/bodu 2.6. této smlouvy (.Smluvní partner se zavazuje, že po dobu trvánitéto smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele v okruhu 500 m od Plochy neumožní třetí osobě užívání plochy či jiné věci sIoužíci k
vydávání zásilek či poskytováni jiných přepravních služeb, které jsou konkurenční k přepravním službám, které poskytuje
Provozovatel. Uvedený zákaz se nevztahuje na kamenné provozovny s lidskou obsluhou.") a doplněni bodu, že v případě
napojeni zařízení na elektrickou SÍt' bude obci účtován poplatek za toto připojenfve výši 100 KČ čtvrtletně.

Pňbmno č/enů ZO: 6
pňmm/hky' --H/amván/:° PRO.' 6

PRO77: —

ZDRŽEL SE: --

Usnesen/č 5by/o schváleno.

BQd č. 3

PrQCjei části pQzemku p.č. 15Q5

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost p.

o odkoupení části obecního pozemku p.č. 1505 v k.ú.

Tavíkovice o výměře cca 100 m'. Důvodem žádosti je sousedstvÍ s pozemkem žadatele. přesná výměra by byla určena
geometrickým plánem. Náklady spojené s převodem a prodejem nemovitosti ponese kupujÍcĹ

Zahájeni 18:00 hod.
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Ukončení 20:45 hod.
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·

Usnesení č, G

ZastupiX/stvo obce Tavíkovke neschva/u7é prodej a"sti pozemku p.č 1505 v kú. o výměN cm 1oo m'
íádateli p.

.

Pňbmno členů ZO: 7
pňj%7m/hky: --H/asován/:' PRO: O

ZDRŽEL SE: 1 - Hana Kmä7vá

PRO77: 6

Usnesenlč. 6 bylo schváleno.

BQCJ Č. 4

Qt?ecně závazná vyhláška č. 1/2q21, kterQu se zrušuje ,,Qbecně

závazná vYhláška č. 2/2q19, q místním pQplatku z pQbYtu
V loňském a letošnÍm roce došlo k legislativním změnám týkajÍcÍch se mIstnlch poplatkô z pobytu. Od 1. 1. 2021 není
,,Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o mÍstnÍm poplatku z pobytu" v souladu s novou kgis1ativou,
Navrhuje se tedy přijmout Obecně závaznou výhlášku č. 1/2021, kterou se zrušuje OZV č. 2/2019, o místním poplatku
z pobytu, popřípadě vydat OZV o místním poplatku s pobytu, která bude v souladu s legislativou. Starosta pkdloži nové
znění vyhlášky.
OZV v případě schváleni nabude účinnosti 15. dnem po dni vyhlášeni.

·

Usnesení G. 7
ZO vydává Obecně závaznou Vyh/ášku č. 1/2021, o místním poplatku zpobytu, ktemu se zrušuje Obecně
záwzná Vyh/áška č. 2/2019. o m/stnm7pop/atkuz pobytu.
Pňtomno členů ZO.' 7
Pňk7m/hky' --H/amvání' PRO: 7

PROTI: ---

ZDRŽEL SE: --

Usnesenič. 7bylo schváleno.

BQd č. S

HYdrQqeQIQqický pr(1zkum stávajÍcÍhQ a nQvéhQ vrtu

V současnosti probíhá poptávka u několika společnosti zabývající se úpravou vody, která má za úkol nalézt nejvhodnější
technologii pro úpravu vody dle parametrů rozborů stávajÍcÍho i nového vrtu dle zadaných kritérií, tak aby po úpravě
naplňovala požadavky na pitnou vodu.

Zahájení18:00 hod.
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Ukončení 20:45 hod.
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Zvolená kritéria jsou:
·

Pořizovací cena zařízení

·

NároČnost zařízení na údržbu

·

Provozní náklady na m3 vody

·

Množství odpadni vody a možnosti naložení s ni

Ve spolupráci s pani

bude vNořen vzor poptávky zoh|edňujicí priority a potřeby obce a na základě této

poptávky se odovi několik potenciálně možných dodavatelů a odborníků v oblasti úpravy vod k nezávislému posouzeni a
navrženi vhodné technologie.
Na základě zÍskaných informaci bude vybrána nejvhodnější technologie, zadá se vypracování projektu pro realizaci a
podá se žádost o dotaci.
Zastupířelstvo obce bere na vědomí

BQd č. G

Ůpravna na pitnQu vQďů - výt?ěrQvé řízení

Po zvolenÍ technologie, která splní zadaná kritéria pro úpravnu pitné vody zmíněná v bodě 5 bude obec usilovat o získání
dotace přes Národní program Životní prostředí.
Žádost o dotaci je možné podat do 30. 6. 20201 a přes tento program lze čerpat až 80 % nákladů na poň'zení úpravny vody.
Podle projektové dokumentace bude vypsáno výběrové řízeni na realizaci díla v souladu s pravidly dotačního programu.
Předpokládá se spolupráce s agenturou zabývající se dotačními Žádostmi pro maximalizaci úspěchu podané žádosti.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

BQd č. 7

výmCna vQCjQměr0, ýdaje v Qt?iednávce, zápjsY stavu vQCiQměrů

výměna vodoměrů schválená na 16. zasedání ZO, kterou má realizovat p. Josef Kopeček započne začátkem května.
Vodoměry budou opatřeny plombou a ke každému bude vystaven Průkaz vodoměru s číslem vodoměru a čÍsĹem plomby.

zmumte/stvo obce bere na vědomL

BQd Č. S

PrQiekt ,,RekQnstrukce škQIY" - stav

Pro podáni žádosti o dotaci na MF k záměru ,,Rekonstrukce základní a mateřské školy" je potřeba tento investiční záměr
schválit.
Žádost o dotaci bude podána ve spolupráci s ND agentura s.r.o. nejpozději do 18. 4.
Aktuálně probíhá výběrové ň'zení na dodavatele realizace stavby na základě projektové dokumentace.
V současno% je vydáno Rwhodnuti o společném povolení pro stavbu ,,Rekonstrukce základní a mateřské Školy".
Termín realizace stavby je do 30. 11. 2021 a na rekonstrukci je možné zÍskat finanční dotaci 90 % ze způsobilých výdajů,
tedy až 90 % z celkových nákladů.

zahájeni 18:00 hod.
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Ukončeni 20:45 hod.
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Starosta informoval, že stavební povolenÍ nabylo právni moci. Dále, že projektová dokumentace k provedeni stavby by měla
být vypracována v terminu do 30. 4. společností Ač-projekt.
Je pravděpodobné, Že termín k podání nabídek bude prodlouŽen.
Č. S
ZO schvduje invesb"Čm"záměru pru aka)Rekonstrukce za"kladm"a mateNkéško/y Tavíkovice, který bude
pNd/ožen jako pň7oha k&"dosti o dotaci vmy MF ČR WS - 228-3-2021, podpmgram 298D228O Podpora obnovya mzvoje materiálně technickézák/adny negAmálnlho školství v působnostiobcí

Pňbmno č/enůZO: 7
Pň»m/hky: —
H/asovánL' PRO: 7

PRO77." ---

ZDRŽEL SE: --

Usnesenlč. 8 bylo schváleno.

bqq č. 9

prQjekt ,,KacÍř" - časQvý harmQnQqram, cena, ®tace

Podána žádost o dotac' přes Operačn' program Ž'votn' prostřed"

Zadržován' vody v kraj'ně

Nyní se čeká na vyhodnoceni žádosti.
Obec byla vyzvána k doplněni protipovodňových opatření.
ZO bere tuttŕ skutečnostna vědomí

BQd č. 10

prQiekt ,,Qprqva silnice mezi 8YtQvkami" - časQvÝ harmQnQqram,

cena, ¢1Qtace
Žádost o dotaci pro realizaci projektu ,,Oprava silnice mezi bytovkami" nebyla podána v řádném termínu z důvodu
nekompletních podkladů pro podáni žádosti k datu ukončeni přijmu žádosti o dotaci.
Realizace projektu bude tedy posunuta a bude se usilovat o získání dotační podpory v dalším vypsaném kole.
ZO bere tuto skutečnost na vědomľ; mIstostarosta jiří Brda si vyžádal veškeré dostupné podklady
k tomuto projektu (rozpracovanou žádost o dotaci, stavební povoleni apod.)

bq¢j č. 11

pracQvnj cjQba na obci v nQuzQvém stavu (stižňQsti)

Pracovní doba OÚ se řidl pravidly určenými po dobu trvání nouzového stavu. Úřední hodiny jsou vyvěšeny a během nich
mají občané možnost vyřídit potřebné úkony.
Zaměstnanci OÚ mimo úřední hodiny řádně plni své pracovni povinnosti. Způsob výkonu pracovni činnosti je pak
přizpůsoben doporučením vydaným k provozu v nouzovém stavu.
Stížnost, která byla na obec doručena na nedodržování pracovni doby na OÚ byla shledána neopodstatněnou.

Zahájeni18:00 hod.
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Zároveň se připomíná, že bylo v minulosti přijato usnesení, že zastupitelstvo obce se nebude zabývat anonymními podněty.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

BQd č. 12

KQnkrétnj prQiektV 2Q15-2Q24, harmQnQqramv (realizace, náklacjY a

financQvánÍ)
Místostarosta Jiří Burda navrhl vyNoňt přehledovou tabulku, ve které budou zaneseny minulé, současné a plánované
projekty v období 2015 až 2024.
V tabulce budou uvedeny rozpočty, důležitá data apod.
Dokument má dopomoci lépe se orientovat v tom, co se podařilo v mimlosti realizovat a pomoci v připravě na nové
projekty.
Bylo navrženo maximálně se soustředit na zdárné dokončeni rozpracovaných projektů, tedy voda, oprava školy a Školky a
Kacíř.
z nových projektů, které jsou v pIánu byly zmíněny tyto:
·

Požádat znovu o podporu na opravu silnice mezi bytovkami

·
Průtah obcí - oprava silnice
Byl též zmíněn plán SŮS na opravu silnice mezi kruhovým objezdem u obce Přeskače a Tavikovicemi, která je v dezolátnIm
stavu. Termin realizace je do roku 2023.

zmupitelstvo obce bere na vä1omí

BQCJ č. 13

Různé

ReziqnaCe
Pan starosta Vladimír Tesař oznámil ústní formou svoji rezignaci na funkci starosty obce a zároveň na mandát zastupitele
obce k 30. 4. 2021. Dá|e oznámil, Že od 8. 4. 2021 nastupuje na řádnou dovolenou.
svoji rezignaci odôvodnila tím, Že je neustále atakován ze strany některých zastupitelô za nečinnost a nekompetentnost a Že
v takové atmosféře nehodlá dále pracovat.
Pan Tesař předal místostarostovi panu Burdovi klíče a nás|edujÍcÍ den mu uvolní kancelář včetně pracovního počÍtače.
Z dalšího jednání pak odešel.
ZaMupite/mo obce bee na vědomí

BQCĹ č. 14

Diskuze

Reziqnace Stá'QStV
Zastupitelé se shodli, že je třeba po takové nečekané zprávě co nejdříve zjistit, jak nyní postupovat dál.
Místostarosta liň' Burda v co nejkratším čase zajisti informace o postupu v případě rezignace starosty s ohledem na
bezproblémové zachováni chodu úřadu a s ohledem na možná ohroženi realizací připravovaných projektů.

zahájení 18:00 hod.
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Na základě zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů uprázdnI4i se mandát v zastupitelstvu obce, nastupuje za Člena tohoto zastupitelsNa náhradník z kandidátni listiny
téže volební strany v pořadí podle § 45 odst. 5, a to dnem následujIdm po dni, kdy došlo k zániku mandátu (§ 56). jak
vyplývá z citovaných ustanovení volebního zákona, uprázdni-1i se mandát člena zastupitelstva obce, nastupuje dnem
následujidm na uvolněné místo automaticky (ze zákona) náhradník z kandidátní listiny téže volební strany ve stanoveném
pořadí. Pokud nově nastoupený Člen zastupitelstva obce nechce fúnkci člena zastupitelstva vykonávat, může rezignovat.
Ve volbách do zastupitelstva obce Tavíkovice v roce 2018 byl jako další v pořadí za Tavíkovice a Dobronice spolu zvolena
paní

BQCJ č. 15

.

ZQvěr

V 20:45 hod. pan místostarosta konstatoval, Že program schůze byl vyčerpán. Připomínky nebyly vzneseny žádné, a tak byla
Schůze ukončena.
Zapisovatel:

Ing. Roman Zvěřina

Ověřovatel:

Be. Veronika Ambrozková

Ověřovatel:

jiří Burda

Starosta obce:

Vladimír Tesař

Zpracováno dne: 12.04.2021

Vyvěšeno dne:
Sňato dne:

Zahájení 18:00 hod.
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Ukončení 20:45 hod.

