Zápis z 2. veřejného zasedání ZO ze dne 21.11.2018

Obec Tavíkovice

ZÁPIS
z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) Tavíkovice konaného dne 21.11.2018
od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu v TavÍkovicÍch.
Pan starosta Vladimir Tesař (dále jen předsedající) jako svolavatel tohoto zasedání přivítal přítomné zastupitele a přítomné
občany v i8:00 hod. Konstatoval, Že zasedání bylo řádně svoláno a infijrmace o místě, době a navrženém programu zasedání
zastupitelstva obce byly zveřejněny na úřední desce ObecnMo úřadu Tavíkovice a na elektronické desce obce Tavíkovice.
Pan starosta následně přečetl jména přítomných zastupitelů dle prezenčnIHstiny.
Přítomni dle prezenční listiny: Vladimír Tesař, Dagmar Pešíková, josef Kopeček, Michal Kličnik, Jiří Burda, Veronika
Ambrozková
HOStÉ -Omluveni: Hana Krejčová
Nepřítomni: ---

zahájenÍ - VQlha zapisQvatele a ověřQvatejů zQpisu.
předsedající konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů z celkového počtu 7, takže zastupitelsNo je Usnášeníschopné.
Volba zapisovatele
předsedajíd navrhl zastupitelům, aby zapisovatelkou zápisů byla po celé volební období pani Veronika Ambrozková.
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny Žádné námitky.

·

UsnesenÍ G, l

ZO schválilo zaplkowte/kuzáplků po celé vo/ebMobdob/panl Veroniku Ambrozkovou.
Pňbmno č/enůZO: 6
pňjxm/hky: —
H/aA)ván/:' PRO: 6

PROTT: —

ZDRŽEL SE: --

Umesenlč. 1 bylo schváleno.
Volba ověřovatelů zápisů
Ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Jiří Burda a pan Michal Klíčnk

·

Usnesení Č, 2
ZO schválilo ověibvate/e zápiSu pana Jiřího Burdya pana Michala Kh"čnlka.
Pňbmno Č/enäZO.' 6
mm/hky: —
H/amání' PRO: 6

PRO77: —

ZDRŽEL SE: --

Usnesenlč. 2 bylo schváleno.

Zahájení 18:00 hod.
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Ukončení 19:00 hod.

Obec Tavíkovice

Zápis z 2. veřéjného zasedání ZO ze dne 21.11.2018

prQqram zasecjánÍ:
předsedajÍcÍ požádal zastupitelstvo obce, aby do dnešního programu byly vloženy z dôvodu nutného projednáni další body,
které nebyly zveřejněný.
Bod.Č. 5

Schválení poň'zeni nového územního plánu obce Tavíkovice a místní Části Dobronice

Bod č. 6

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v rámci dotačního programu ,Podpora boje proti suchu a na
zadrženi vody v krajině na území JMK v roce 2018".

Bod č. 7

Smlouva s E.ON q připojeni k distribuční soustavě - č. 12078033 a č. 12127790 - lokalita Za Humny.

Bod Č. 8

Smlouva o zřízeni věcného břemene na pozemku p.Č. 76/2 v k.ú. Dobronice

1.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

2.

Volba členů kontrolního a finančního výboru

3.

Rozpočtové opatřeni č. 8/2018

4.

Smlouva o zřizenI věcného břemene na pozemku p.Č. 76/2,262/1, 262/2 v k.ú. Dobronice

5.

Schváleni pořízeni nového územního plánu obce Tavíkovice a místní části Dobronice

6.

Smlouva o poskytnuti dotace z rozpočtu JMK v rámci dotačního programu HPodpora boje proti suchu a
na zadrženi vody v krajině na území JMK v roce 2018"

7.

Smtouva s E.ON o připojení k distribučnÍ soustavě - č. 12078033 a Č. 12127790 - lokalita Za Humny

8.

Smlouva o zřizení věcného břemene na pozemku p.č. 76/2 v k.ú. Dobronice

9

Žádost' občanů

10. Různé
11. Diskuze
12. Závěr
·

Usneseni č.
ZástuMe/stvo obce schválilo pncgram 2. veřéjhého zasedánlzastupitélstva obce Taňkovke,

Pňbmno č/enůZO: 6
P/íc~ky: —
Hhso|án/:· PRO: 6

PRO77: --

ZDRŽEL SE: —

Usnesen/č. 3 bylo schváleno.

Bod č. 1

SmlQUva q pQskytnutÍ dotace z řQzpo¢tu jihomoravského kraie

předsedajlcí seznámil přítomné, že předmětem smlouvy je poskytnutí účelové investiční finanční podpory z rozpočtu
Jihomoravského kraje, ZvláŠtního účtu pro vodní hospodářství JMK ve formě dotace na realizaci akce ,,ČOV obce Tavíkovice"
na základě žádo% evidované pod sp. zn. S-JMK 20424/2018/OŽP-Sva.

·

U"neseM č. q
ZO schválilo smlouvu o poskytnutí účelové Ihv="čnl"nnančn["podpoWz ruzpočtu jihomotavského krajě,
ZvlášM/ho účtu pro vodm"hospodáKtvíjMK ve lbnně dotáce na reahZaciakce MČOVobce Tavl"kovice':

zahájeni 18:00 hod.
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Ukončeni 19:00 hod.

Obec Tavíkovice
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i'?ňbmno Členů ZO.' 6
Pňtx)mlhky: —
Hlasování' PRO: 6

PRO77: ---

ZDRŽEL SE: —

Usnesenlč. 4 bylo schváleno.

BQd Č. 2

vQ]t?a Členů kQntro|ního a finančnihQ výl?Qru

Kontrolní výbor
Kontrolní výbor - předseda jiří Burda
Členové: Bc. Veronika Ambrozková, Mgr. Michal Kiičrik

·

UsnesenÍ č, S
ZastupiClsHo obce Tavíkovice voh"členy konh/ního výboru VeronikuAmbruzkovou a Michala Kl/čn/ka.
Pňbmno Č/enůZO: 6

pň»m/Ny: —
H/asopán/ŕ PRO.' 6

PRO77: ---

ZDRŽEL SE.' --

Usnesen/č. 5bylo schO/eno.
Finanční výbor
Finanční výbor - předseda Hana Krejčová
Členové: Renata Sigmundová, Ladislava Veselá

Č. G
Zastupitelstvo obce voIlčleny nnančnlho výboru Renatu Sigmundovou a Ladk/avu Veselou.
Pňbmno členů ZO: 6
Pňtx)m/hky: --H/asovánŕ PRO: 6

PRO77: —

ZDRŽEL SE: --

Usnesen/Č. 6 bylo schváleno.

BQd č. 3

RQzpQČtQvé QpatřenÍ č. S/2Q1Š

Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření č. 8/2018. Na straně rozpočtových příjmů - Úprava rozpočtových
položek o 4 101 900,- KČ, na straně rozpočtových výdajů - úprava rozpočtových položek o 2 101 900,- KČ, financováni
2 000 000,- KČ.
zmupitelstvo obce bere na vědomlmzpo&vé opatňmlč. 8/2018. Na shaně rozpočbvých pňjmů - úpravta
rozpočbvých položek o 4101 900.- KČ na sHaně rozpoaoWch výdajů - úprava ruzpočbvých položek
o 2101 900.- KČ. ňnanco%ní2 OOO OOO.- KČ.

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

Obec Tavíkovice

BQd Č. 4

Zápis z 2. veřejného zasedání ZO ze dne 21.11.2018

Smlouva q zřIzeni věcného břemene na pQzemku p.č. 76/2, 2G2/1,

262/2 v kji. DQt)rQnice
Zastupitelstvu obce byla předložena smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330048474/001. Smlouva upravuje
vzájemná práva a povinnosti při vybudovánI přípojky - kabelové vedení NN na pozemku p.č. 76/2, 262/1, 262/2 v k.ú.
Dobronice.
·

Usneseni č. 7
Zmupibelstvu' obce Tavíkovice schvaluje smlouvu o zňzenl v&ného brémene č. ZN-O1433004&474/OO1.
Fňbmno ČknůZO: 6
pňNmmky' --H/amiánŕ PRO: 6

PROTI: —

ZDRŽEL SE: —

Usnesenlč. 7by/o schváleno.

BOd Č. 5

Schválení pQřÍzeni novéhQ územníhQ plánu obce Tavíkovice a místní

Části DQhrQnice
Předsedající předložil zastupitelstvu obce poň'zeni nového územního plánu obce Tavíkovice a mfstnÍ Části Dobronice a zároveň
je obeznámil, že poňzovatelskou činnost bude provádět město Moravský Krumlov - Odbor výstavby a územnho plánováni.
Pan starosta navrhuje sebe jako zástupce pro souČinnost.
·

Usnesení Č, S
ZastupiKIsHo obce schvaluje poňZeninového územního plánu obce Tavíkovice a ml;=lčästi Dobmní"ce.
Pořůrovate/skou čmnosh"budepruvádětměsto MoravskýKrumlov— ádbor +mvbya územnlhopláno%nĹ
jako zástupce pru součinnostschwluľé ZOstanosW obce pana Vladimha
pň'bmno č/enůzO: 6
Pňtx7m/hky' --H/amvání· PRO: 6

PRO77: --

ZDRŽEL SE: —

Usneseníč. 8 bylo schváleno.

Bod Č. G

SmlQuva q pQskytnutí ®tace z rQzpQČtu JMK v rámci dQtačnjho

prQqramu ,,pQdpora boje pŕQti suchu a na zadrženi vody v krajině

území JMK

v rQce 2Q1S"
Pan starosta seznámil přítomné s předmětem smlouvy č. JMK055565/18/ORR. Žádá tímto ZO o schváleni přijetí dotace a
uzavření smlouvy o poskytnuti domce z rozpočtu JMK v rámci dotačnMo programu: ,,Podpora boje proti suchu a na zadrženi
vody v krajině na území jihomoravského kraje v roce 2018". Realizace do konce roku 2019.

Zahájení 18:00 hod.
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Ukončení 19:00 hod.

Obec Tavíkovice

·
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Usnesení č, 9
»stumelstvo obce bylo seznámeno spNdmětém smlouvy č. JMKO55565/18/ORR a schvalujk přijetí
dotace a umvrMlsmlouvy o poskytnutí dohce z mzpočtu JMK v támci dotačního pncgramu: NPodpom
bojé pmtisuchu a na zadržení vody v krajihě na územíjl"homorawkého krajé v mce 2018".
Fňbmno Členů ZO: 6
Pňtx)m/hky: —
Hlasování' PRO: 6

PRO77: —

ZDRŽEL SE: —

Usnesem"Č. 9 bylo schváleno.

BQd č. 7

SmlQuva s E.QN q připQjeni k distribuČní sQůstavě č. 1207S033 a

č. 12127790 - Iokalita Za HumnV
předsedajlci žádá ZO o schválení ukončení smlouvy Č. 12078033 a č. 12127790 o pňpojení k distribuční soustavě - lokalita Za
Humny.

·

Usneseni G, jo

Pan starosta s panem

pmjedná bh*"lmibnnace o ukončenl"čl"pmdlouženl"smlouW. Tento bod

bude projednán na da/šún zasedánlZO vpnosinci2018.

Bod č. S

$mIQuva q zřIzení věcného břemene na pozemku p.č. 76/2 v k.ú.

DQt?rQniCe
Zastupitelstvu obce byla předložena smlouva o zřízeni věcného břemene č. ZN-014330047034/001. Smlouva upravuje
vzájemná práva a povinnosti při vybudovánI přípojky - kabelové vedení NN a pojistná skříň na pozemku p.č. 76/2 v k.ú.
Dobronice.
G. 11
zmupjtelstvo obce Tavíkovice schvaluľe smlouvu o zřúrenl věcného břemene č. ZN-O14330047034/OO1.
Pňbmno Členů ZO: 6
PňWm/hky: -H/asuvánŕ PRO: 6

PRO77: —

ZDRŽEL SE: ---

Usnesenlč. 11 bylo schváleno.

BQCJ č. 9

ŽádQSti Ql?čanů

BOQ Č. IQ

Různé

QQm¢ny čknů finanČniho výbQ'u
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje odměny členů finančního výboru ve výši 400,-Kč/měsíčně.

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

Obec Tavíkovice

Bod č. 11

Zápis z 2. veřejného zasedání ZO ze dne 21.11.2018

Diskuze

Te|efQnni auomat
Od nového roku 2019 chce Telefonlca 02, provozovatel telefonnIho automatu na zdravotním středisku, po obci
1000,- Kč/měsíčně na udržení provozu. Zastupitelstvo obce Tavíkovice rozhodlo ukončit provoz telefonního automatu.
Yrt
Pan starosta navrhuje pro udrženi dostatku pitné vody dle vypracované studie realizaci dalšího vrtu (Č. 3) a to cca 100 m
vzdáleného od vrtu (Č. l), který nyn' zásobuje obec. Navrhuje realizaci prostřednictvím dotačního programu z JMK nebo ŽP.
Pan Burda, ale kvůli malé vydatnosti vody z vrtu (Č. 2), který byl proveden také pro udržení dostatku pitné vody, navrhuje,
aby vrt (Č.3) a případně i další studii provedla jiná firma. Vrt č. 2 totiž realizovala firma, jehož vydatnost nebyla taková, jakou
firma slbila, takže vrt je nyní proveden, ale není dokončeno připojení do řádu.

BQd č. 12

Závěr

V 19:00 hod. pan starosta konstatoval, Že program schůze byl vyčerpán. Připomínky nebyly vzneseny Žádné a tak byla Schůze
ukončena.

Zapisovatel:

Be. Veronika Ambrozková

Ověřovatel:

jiří Burda

Ověřovatel:

Mgr. Michal KlIčnik

Starosta obce:

Vladimír Tesař

Zpracováno dne: 22. listopadu 2018

Zahájení 18:00 hod.
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Ukončení 19:00 hod.

