Obec Tavíkovice

Zápis z 13. veřejného zasedání ZO ze dne 16.09.2020

ZÁPIS
z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) Tavíkovice konaného dne 16.09.2020
od 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Tavikovicích.
pan starosta Vladimír Tesař (dále jen předsedajíd) jako svolavatel tohoto zasedání přivítal přítomné zastupitele a přítomné
občany v 18:00 hod. KonstaWval, že zasedání bylo řádně svoláno a informace o místě, době a navrženém programu zasedání
zastupitelsh'a obce byly zveřejněny na úřední desce Obecního úřadu Tavíkovice a na elektronické desce obce Tavíkovice.
Pan starosta následně přečetl jména přítomných zastupitelů dle prezenčnÍlistiny.
Přítomni dle prezenční listiny: Vladimír Tesař, Dagmar pešiková, josef Kopeček, Jiří Burda, veronika Ambrozková,
Hana Krejčová
Hosté: —
OMuvení: —
Nepřítomni: Michal KlÍČnÍk

zahájeni - VQlba QvěřQvätelů zápisu.
PředsedajícI konstatoval, že je přítomno 6 zadupitelů z celkového počtu 7, takže zastupitelstvo je usnášenkchopné.
Volba ověřovatelů zápisů
Ověřovatelé zápisu byli navrženi Dagmar Pešíková a Hana Krejčová

·

Usneseni G. 1
ZOschválib ověrbvate/e zápiku Dagmar Pešíkovou a Hanu Krejčovou.
Fňbmno č/enůZO: 6
Pr7tk7m/hky: "—
H/aso|án/:' PRO: 6

PRO77: ---

ZDRŽEL SE.'

Usnesenlč. 1 bylo schváleno.

prQqram zasmní:
1.

Rozpočtové opatřeni Č. 6/2020

2.

Smlouva d bezúplatném převodu pozemků p.Č. 70/53 a 70/54 v k.ú. Tavíkovice

3.

Smlouva o nájmu pozemku p.č. 880/1 v k.ú. Tavíkovice

4.

Záměr prodeje části nemovitého majetku p.č. 24/19 v k.ú. Tavíkovice

5.

záměr prodeje části nemovitého majetku p.č. 24/20 v k.ú. Tavíkovice

6.

D+V Stavos smlouva

7.

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek (návrh)

8.

Vrt

9.

Dotace na sucho

Zahájení 18:00 hod.

l

Ukončeni 19:25 hod.
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10. výměna vodoměrů

11. ZveřejňovánÍ smluv (způsob a umístěni na web. stránkách obce)
12. Pravidelná roční hlášeni
13. Různé
14. Diskuze
15. Závěr

·

Usneseni č. 2

ZastupĹŤe/sHo obce schválilo program 13. veřejného msedánlzampt"elsNa obce Tavíkovice.
Pňbmno členů ZO: 6
H/asování' PRO: 6

PRO77: —

ZDRZÉL SE: ---

Usnesenlč. 2 bylo schváleno.

BQd č. 1

RQzpQČtové opatřeni č. 6/202Q

Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatřeni č. 6/2020. Na straně rozpočtových přýmů - úprava rozpočtových
položek o 843 000,- KČ, na straně rozpočtových výdajů - úprava rozpočtových položek o 843 000,- KČ, financování O,- KČ.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatrénlč. 6/2020. Na shaně mzpoäuvých příjmů - úprava
mzpoäových položek o 843000.- KČ. na straně rozpoäových výdajů - úprava rozpočtových položek
o 843 OOO.- KČ. ňnancován/O.- KČ

BQd č. 2

Smlouva o bezúplatném převQdu pozemků p.č. 70/53 a 7Q/54

V k.ý. TavíkQvice
Zastupitelstvu obce byla předložena Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujÍcĹm
podmínkami - pozemky p.Č. 70/53 a 70/54 v k.ú. Tavíkovice
G, 3
zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje bezúplatné nabyti nemoviCých věci p.č. 70/53 a 70/54 vk.ú.
Tavíkovice dle smlouvy Č 143/202OZ vkstnictvíČeské repubh"ky do vIastnictv/obce Tmkovice.
Pňbmno Č/enůZO: 6
Pň»m/hky: -Hlasování' PRO: 6

PRO77: ---

ZDRŽEL SE: ---

Usnesenlč. 3 bylo schváleno.

Zahájeni 18:00 hod.
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Ukončeni19:25 hod.
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Bod č. 3

Smlouva q nájmu pQzemku p.č. SSO/1 v k.ú. TavikQvice

Starosta obce seznámil ZO, že na pozemku p.č. 880/1 v k.ú. Tavíkovice byla v roce 2007 zbudována obecní kanalizace a
vodovod, ale nebyly dořešeny majetkové vztahy. předmětný pozemek je majetkem Lesů ČR. jako vlastník pozemku o
vybudováni vůbec nevěděl. Obec prakticky přípojky zbudovala načerno. Přišlo se na to díky žádosti o výstavbu rodinného
domu. Lesy ČR přistoupily na smlouvu o nájmu předmětného pozemku na 5 let. jedná se o 300 m2, cena je 6,- Kč/m2/rok.

·

Usneseni č. 4
ZastUMe/stvo obce Tavíkovice schvaluje smlouvu o nájmu od Lesů ČR za cenu 1 8OO.- KČ/rok po dobu 5

let
Pňbmno Členů ZO.' 6
Pňklom/Ny: -H/asomn/f pro: 6

PRO77: ---

ZDRZÉL SE: —

Usnesem"č. 4 bylo schváleno.

Bod č. 4

ZámCr prQdeie části nemQvitého majetku p.č. 24/19 v k.ú. Tavíkovice

ZastupitelsNu obce byla doručena žádost o odkup Části pozemku p.č. 24/19 v k.ú. Tavíkovice od pana Ing.

.

Jedná se o díl o velikosti cca 110 m'. jelikož není zřejmé, jestli je v zájmu obce pozemek prodat, navrhuje předsedajíá nejprve
rozhodnout o záměru prodeje tohoto pozemku.
Pan Burda navrhuje, aby obec požádala pana Jonáše o prodeji cesty, která vede k pozemku 24/19 v k.ú. Tavíkovice, a to zpět
obci. Tato cesta byla minulým vedením obce panu
s panem

·

prodána. Pan Tesař ale před zasedáním Whoto zastupitelstva

mluvil a ten s prodejem cesty nesouhlasí.

UsnesenÍ č, 5
z&stumte/stvo obce Tavíkovice schwluje záměr pm1eje části nemovitého majetku obce Tavíkovice,
parcela č. 24/19 v kú. Tavíkovice.
Fňbmno č/enůZO: 6
pňjxmthky: --H/asovánŕ PRO: 5

ZDRŽEL SE.' 1 (p. Bum'a)

PRO77: --

Usnesem"č. 5bylo schváleno.

Bod č. 5

ZámČr prQcjeje části nemQvitéhQ majetku p.č. 24/20 v k.ú. Tavíkovice

Zastupitelstvu obce byla doručena žádost o odkup části pozemku p.č. 24/20 v k.ú. Tavíkovice od pani

.

jedná se o díl o velikosti cca 130 ml Jelikož nenizřejmé, jestli je v zájmu obce pozemek prodat, navrhuje předsedajÍcÍ nejprve
rozhodnout o záměru prodeje tohoto pozemku.

Zahájení 18:00 hod.
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Ukončeni 19:25 hod.
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·

USnesení Č. G
ZasWpite/sWo obce Tavíkovice schva/'ujé záměr pmdejé části nemovitého majětku obce Tavíkovice,
parcela č. 24/20 v k.ú. Tavíkovice.
Pňbmno členů ZO: 6
PňVm/hky: —
H/asován/:' PRO: 6

PROTT: ---

ZDRŽEL SE: ---

Usnesenlč. 6 bylo schváleno.

BQd č. G

D+V StavQs smlQuva

Pan Burda poukázal na to, že by bylo vhodné zaktualizovat smlouvu s D+V Stavos z r. 2001.
ZaswpitelsHo obce Tavíkovice bere na vědomlmtuah»vánlsm/oubys D+VStavosz r. 2001.

BOd Č. 7

Směrnice pro zadávjiní veřejných zäkČizek (návrh)

Pan Burda do zasedáníZO návrh Směrnice pro zadáváni veřejných zakázek nedodal, Požádal ZO, aby tento návrh byl projednán
na příštím zasedání.
Zastupitelstvo obce Tavíkovice bere na vědomlodklad návrhu Směrnke pru zadávání veNjhých zakázek.

BQd Č. 8

Vrt

Starosta seznámil ZO se situaci kolem vrtu. Dne 18.8.2020 bylo Městským úřadem Moravský Krumlov odbor Životního prostředí
vydáno rozhodnuti' - SOUHLAS k provedení průzkumného vrtu HY-I a povolení k nakládáni s podzemními vodami pro Mrňu
ENVIREX, spol. S r.o.
Pan Tesař také přítomným sdáil, že před tímto zasedáním ZO firma oznámila, že v pondělí 21.9.2020 přijede firma ENVIREX,
spol. s r.o. provést průzkumný vrt.
»stupitelstvo obce Tav/kovite bere na vědom/provedenlprůzkumného vrtu HV-1.

BQd Č. 9

Dotace na sucho

Starosta seznámil ZO se situací kolem Kacíře. Městský úřad v Moravském Krumlově odbor životního prostředí vydal dne
5.8.2020 Rozhodnuti - stavení povolení ,,Rybník Kacíř - Stavební Úpravy". ZO rozhodne, kdo za nejlepších podmínek podá
žádost za obec na dotace.
»stupite/stvo obce Tavíkovice bere na vědomí.

Zahájení 18:00 hod.
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Ukončeni 19:25 hod.

Obec Tavíkovice

Bq¢ č. iq
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výměna vo¢|Qměrů

Pan Tesař požádal pana Kopečka, aby zpracoval poptávku na výměnu vodoměrů v obci. Pokud by byla popŮvka jednotná,
bylo by poté možné nabídky srovnat. Pan Kopeček souhlasÍ a poptávku vytvoň'. Poté bude poptávka rozeslána firmám. Pan
Burda vŠak namítá, že poptávku nemůže zpracovat pan Kopeček, který bude zasílat i nabídku. Navrhuje, že pani
má ve smlouvách typy vodoměrů, které již v obci jsou. Pan Tesař podle toho vytvoří poptávku a předal by ji panu Kopečkovi
na zkontrdováni. Pan Tesař i pan Kopeček s touto variantou souhlasÍ.

Bod č. 11

zveřejňQvání smluv (způsQb a urMstění na web. stránká¢h ®ce)

Pan Burda žádá vysvětleni, proČ nejsou žádné smlouvy na webových stránkách obce. Pan Tesař tvrdi, že na webových
stránkách obce jsou všechny smlouvy od data, které bylo schváleno na 12. zasedání ZO a to od 15.7.2020.
Pan Burda požaduje zveřejněni všech smluv od roku 2015 na webových stránkách obce. Navrhuje, aby tyto smlouvy byly na
stránkách obce umístěny po levé straně v záložce ,,smlouvy".
Termin zveřejnění do konce listopadu 2020.

BQd Č. 12

Pravidelná ŕQČňÍ hlášeni

Pan Tesař zpracuje seznam pravidelných ročních hlášení do přištího zasedání ZO. Pan Burda namítá, že hlášeni např, ČOV
zpracovávají jednotlivé firmy a zveřejňují je za obec, aniž by obec věděla, co se zveřejňuje.

BQd č. 13

Různé

Bod č. 14

Diskuze

Pan Bemsb

Pan Burda požaduje, aby se už panu

nikdy nic neproplácelo.

ZápisY ZQ na úřeanÍ desce
Pan

žádá, aby obec zveřejňovala konečné zápisy zasedání ZO na úřední desce obce Tavíkovice, pokud na tento zápis

bude na desce místo.
Kacíř
Pan

chce vědět, kdy se začne s úpravou rybníku Kacíř, Pan starosta na tuto otázku nechce odpovědět, aby nevznikly

zbytečné dohady, že byl shbený datum.
mezi bytovkami
Pan

žádá, aby se co nejdříve začala řešit cesta mezi bytovkami, která je už v havarijním stavu.

Zahájení 18:00 hod.
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Ukončení 19:25 hod.
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ObeCni bn
Na obecní úřad už chodí poptávky na volný byt. Pan starosta přítomným sdělil, že byt ve zdravotním středisku, který se má
uvolňovat je právě ve výpovědní lhůtě a uvolnit se má do konce ň'jna. Pan Burda navrhuje, aby byly stanoveny podmínky pro
určeni bytu.
Na zasedáníZO se také Qistilo, že mezi přítomnými je i rodina, která bydlí v pokoji u rodiny

v obecním bytě na

zdravotním středisku. Šenkyň'kovi se před touto rodinou vydávali za majitele bytu a požadovali po rodině nájemné, které chtěli
náhle razantně zdražit. Když tato rodina přišla s prosbou na obecní úřad, zda není volný obecní byt, kde by nebylo tak vysoké
nájemné, zjistila, že rodina

není vlastníkem bytu, ale jen nájemcem a navíc obecního bytu. Zastupitelé a především

pan Burda byli touto informací rozhořčeni. požaduje, aby byla okamžitě zkontrolována nájemnismlouva, zda v ni neniuvedeno,
že se nedovoluje dále pronajímat nájemcem obecní byt.

BQCĹ č. 15

Závěr

V 19:25 hod. pan starosta konstatoval, že program schůze byl vyčerpán. Připomínky nebyly vzneseny žádné a tak byla Schůze
ukončena.

Zapisovatel:

Be. Veronika Ambrozková

Ověřovatel:

Dagmar Pešíková

Ověřovatel:

Hana Krejčová

Starosta obce:

Vladimir Tesař

,

Zpracováno dne: 20.09.2020

zahájeni 18:00 hod.
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Ukončení 19:25 hod.

