Obec Tavíkovice

Zápis z 16. veřejného zasedání ZO ze dne 17.02.2021

ZÁPIS
z 16, veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) Tavíkovice konaného dne 17,02.2021
od 18:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Tavíkovice.
Pan starosta vladimir Tesař (dále jen předsedajkí) jako svolavatel tohoto zasedání přivítal přítomné zastupitele a přítomné
občany v 18:30 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: Vladimir Tesař, josef Kopeček, jiří Burda, Veronika Ambrozková, Hana Krejčová,
Roman Zvěřina
Hosté: --Omluvení: Michal Khčnik
Nepřítomni: —-

zahájenÍ - vQlt?a QvěřQvatelů zýpisu.
PředsedajÍcÍ konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů z celkového počtu 7, takže zastupiteIsNo je usnášeníschopné.
Volba ověřovatelů zápisů
Ověřovatelé zápisu byli navrženi josef Kopeček a Hana Krejčová

·

ljsnesepi G. 1
ZO schválilo ověřbvatele zápišujosefKope&k a Hana Krejčbvá
Pňbmno č/enäZO: 6
PňZx7m/hky: --Hhsování° PRO: 6

PRO77: —

ZDRŽEL SE: —

Usnesen/č. 1 bylo schváleno.

prQqram zasedgnÍ:
1.

Složení slibu nového člena Zastupitelstva obce Tavíkovice

2.

Volba místostarosty/ky

3.

Žádost o příspěvek na provoz budovy ZŠ a MŠ Tavíkovice na rok 2021

4.

výše nájemného v obecním bytovém domě č.p. 150 v k.ú. Tavíkovice

5.

prodej části nem. majetku obce Tavíkovice p.Č. 581 v k.ú. Dobronice

6.

výměna vodoměrů

7.

připojení vrtu do stávajÍcÍho řádu

8.

Úpravna vody

Zahájení 18:30 hod.

l

Ukončení 20:45 hod.

Zápis z 16. veřejného zasedání ZO ze dne 17.02.2021

Obec Tavíkovice
9.

Různé

10. Diskuze
11. Závěr

·

UsnesenÍ G. 2
ZastLlpitelstvo obce schválilo prugram 16. veNjhého zasedánlzasWpl"elsHa obe 7ävíkovice.
Pňbmno členů ZO: 6
Pňkx)m/hky.' --H/asuván/:· PRO.' 6

PRO77.' --

ZDRZÉL SE: ---

Usnesenlč. 2 bylo schváleno.

BQd č. 1

S1QŽenÍ slit?u nQvéhQ člena Zastupitelstv@ Qt?ce TavikQvice

Na základě zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů uprázdni-h se mandát v zastupitelstvu obce, nastupuje za Člena tohoto zastupitelstva náhradník z kandidátni hstiny
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-li se mandát člena zastupitelstva obce, nastupuje dnem
následujídm na uvolněné místo automaticky (ze zákona) náhradník z kandidátni listiny téže volební strany ve stanoveném
pořadí. Pokud nově nastoupený Člen zastupitelstva obce nechce funkci člena zastupitelstva vykonávat, môže rezignovat
Ve volbách do zastupitelstva obce Tavíkovice v roce 2018 byl jako další v pořädí za Tavíkovice a Dobronice spolu zvolen pan
Roman Zvěřina. Po rezignaci místostarostky starosta pana Zvěňnu oslovil a oznámil mu situaci. Jelikož pan Zvěřina rezignaci
na funkci zastupitele nepodal, je tedy ode dne 10.12.2020 zastupitelem obce Tavíkovice. A tímto bych ho rád oficiálně
přivítal. Pro úplnost je zapotřebí, aby pan Zvěřina složil slib zastupitele obce a to tak, že já slib přečtu a pan Zvěřina jej svým
podpisem stvrdí.
ws|jbuji věrnost České republice. slibuji na svou čest a svědomí, Že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu obce Tavíkovice a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."
oále je zapotřebí, aby Zastupitelstvo obce Tavíkovice určilo, od kdy bude pan Zvěřina odměnu za výkon neuvolněného člena
pobírat. Zákon neupravuje, od kterého okamžiku náleží náhradníkovi za odstoupivšího Člena zastupitelstva obce odměna a
toto rozhodnuti je vyhrazeno pouze zastupitelstvu obce. Na ustavujÍcÍm zasedání ZO Tavíkovice, konaném dne 31.10.2018
bylo usnesením č. 12 stanoveno, že odměna v případě náhradníka neuvolněného člena zastupitelstva obce Tavíkovice bude
poskytována ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zÚčastnil.
·

UsneserjÍ G. 3
ZastuWtelstvo obce Tavíkovice potvtzuje, že za výkon neuvolněného Člena zastupitelstva bude
RomanoviZvěňhovi Wp/ácena odměna oddnešn/ho dne ti. od17.2.2021 ve výšil 230,- kč

Pňbmno č/enůZO: 6
pňVm/hky: --HbsovánL' PRO: 5

ZDRŽEL SE: l - Roman Zvěňha

PROTI: —

Usnesenlč. 3 bylo schváleno.

zahájeni 18:30 hod.

2

Ukončení 20:45 hod.
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Obec Tavíkovice

BQd č. 2

vqIN mÍstQs@'Q'tV/kY

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podáváni návrhů na funkci místostarosty. Byly podání následujkI návrhy: Jiří
Burda.
Před hlasováním byla možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné jiné stanovisko sděleno
nebylo.
·

Usnesení č, 4
Zastupi7elstvo obce 7"avíkovice voh"do funkce neuvolněného mktosWos¢yjiňho Burdu.

Pňbmno č/enůZO: 6
mx7m/hky: -H/asuvánŕ PRO.' 5

ZDRŽEL se: 1 - jlň"Buma

PRO77: ---

Usnesenlč. 4 bylo schváleno.
Usne$enlč. 5
zastupiektvo obce Tavlkovke stmovíodměnu za výkon funkce mÍstusmmstyjako neuvolněného člena
zastupitelsm obce ve býš/ 11 OOO,- KČ měsíčně. Odměna bude poskmyána ode dne zvolení do ňynkce
mÍstomrum ti. od17.12.2021. Odměna se vprůběhu funkce může zvýšit čismžit

Pňbmno č/enůZO: 6
Pňtx)m/Ny: -H/amvánŕ PRO: 5

zdržel se: 1 -jiňBUma

PRO77: —

Usnesenlč. 5 bylo schváleno.

BQd Č. 3

ŽádQst q příSpěvek na přQvQz t)UCjQvY Z$ a M$ TavíkQvjce ná rok 2q21

Zastupite|stvlj obce byla předložena žádost o příspěvek na provoz budovy ZŠ a MŠ Tavíkovice na rok 2021 ve výši 22 000,Kč/měsíc. Tato výše příspěvku vycháziz nákladů vynaložených v roce 2020.

·

Usnesení Č. G

zmupite/stvo obce Tavíkovice schvaluje pňkpěvek na pjdvoz budovyZŠa MŠ 7"avlkovice na ruk 2021 ve
výši22 ooo.- Kč/m&h

PňĹomno č/enůzO: 6
Pňk)m/hky' -H/amvánii PRO: 6

PRO77.' --

ZDRŽEL SE: —

Umesem"č. 6 bylo schváleno.

zahájeni18:30 hod.

3

Ukončeni 20:45 hod.
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Obec Tavíkovice

BQd č. 4

výše nájemnéhQ v Ql?ecnÍm bytQv¢m Qomě č.p. 1SQ v k.ú. Tavíkovice

Před podpisem nájemní smlouvy s panem

, který vyhrál výběrové řizení na pronájem obecního bytu v bytovém

domě Č.P. 150 v k.ú. Tavíkovice, je třeba stanovit výši nájemného, Původní cena nájmu byla 26,85 KČ na Im', byt má
rozlohu 35,5 m2,
Pan starosta navrhuje novou výši nájemného 1 500,- KČ měsíčně. Ostatní zastupitelé s touto výší souhksí.
Pan Burda požaduje, aby pňlohou podepsané nájemní smlouvy byla i fotodokumentace pÔvodního stavu bytu.

·

UsnesenÍ G, 7
zo schvaluje ujZši nájemného v obecním bytovém domě č. p. 150 v k.ú. Tm"kovite, který se pronajbl
panu

, v astce 1 500.- Kč/měš/čně.

Pňbmno Členů ZO: 6
pňmm/hky: -Hhsuvání' PRO: 6

PRO77: —

ZDRŽEL SE: ---

Usnesen/č. 7bylo schváleno.

BQd č. S

prQcjej ČQsti nem. majetku Qbce TavjkQvice p.č. SS1v k.ú. DQbronice

Zastupitelstvu obce byla doručena žádost o odkup části pozemku p.č. 581 v k.ú. Dobronice od pana

.

jedná se o díl o velikosti cca 110 m',

·

UsnesenÍ č. S
ZastUMe/stvo obce Tavíkovice schvaluje pmdeje části nemovitého majétku obce Tavíkovice, pamela č
581 vk.ú. Dobmnice o výměřé cca 110 m', za cenu 25.- Kč/m' panu

Přésná

výměra bude určena geometn"ckým plánem a nákladyspoj"ené s pNvodem a pmdejém ponese kupuj7cí
Pňbmno č/enůZO: 6
pňmm/hky: --Hhsování' PRO: 6

PRO77: ---

ZDRŽEL SE: --

Usnesenlč 8 bylo schváleno.

BQd č. G

výměna vQďQwtěrů

jak se již řešilo na 15. zasedání ZO, pan starosta oslovil znovu Čtyři firmy o vyNořeni cenové nabídky na výměnu vodoměrů
v obci Tavíkovice.
Oslovené firmy byly:
·

D+V Stavos s.r.o.

·

josef Kopeček

Zahájení18:30 hod.
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Ukončeni 20:45 hod.

Obec Tavkovice
·
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WHC - Černý spol. s r.o.

·
FATO Hlaváč, s.r.o.
Z těchto poptaných firem obec obdržela 2 nabídky. Nejnižší cenu nabídl pan josef Kopeček ve výši 123 510,- KČ včetně DPH.

G,

Zmupitelstvo obce Tavíkovice schva/ujě výměnu vodoměrů od pana josefa Kopečka ve výši 123 510,KČ v&tně DPH. ReahZacie do konce května 2021.

Pňbmno č/enůZO: 6
mm/hky.' --Hlasování' PRO.' 5

ZDRŽEL SE.' 1 -josefKopďek

PRO77: ---

Usnesen/č. 9 bylo schváleno.

BQd č. 7

PřipQiení vrtu CJQ stáv@jĹcÍhQ řádu

Pan starosta seznámil přítomné, že je třeba pro vytvoření projektové dokumentace schválit, zda se nový vrt môže napojit do
stávajkího řádu,

·

Usneseni G. iq

Zastupitelstvo obce Tavlkovke schvalujé pňpojenlnového vrtu do sta"vaj7c/ho iá"du.
Pňbmno ďenů ZO: 6
Pňµm/hky.' --H/amvánŕ PRO: 6

PRO77: ---

ZDRŽEL SE: —

Usn=enlč. 10 bylo schváleno.

bqcj č. S

Úpravna vQdy

Pan Burda seznámil přítomné s návrhem technologické Úpravny vody od firmy z Příbrami. Dále sdělil, že je možnost nechat
si vytvořit analýzu od pana Beránka. V této analýze by bylo zpracováno, která varianta by pro obec byla nejvýhodnější, zda
úpravna vody, nebo napojení na vodu od Rouchovan. Tato analýza by stála 60 000,- KČ.
jelikož v minulosti se už řešilo napojení vody z Rouchovan a přímo Rouchovany na tuto variantu nechtěli přistoupit, navrhuji
pň'tomni, aby pan starosta zavolal do společnosti Vak Třebíč, jakožto vlastMkovi vodovodů, a která vodu do Rouchovan
zajišťuje, zda je tato možnost reálná.
Co se týče úpravny vody pan Zvěřina a pan Burda navrhuji, aby v případě poptávky byly přesně stanoveny požadavky. Pan
starosta pošle zastupitelům předběžné vstupní parametry pro schváleni a znovu osloveni již nabídnutých Úpraven vody.
Dotace na pitnou vodu stále běží, jak informoval pan Burda. Obec by tuto možnost určitě využila.

zmupNe/stvo obce bere na vědomí

Zahájení18:30 hod.
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Ukončení 20:45 hod.
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BQQ č. 9

Různé

Kultura
jelikož pani

zastřešovala a zařizovala všechny kulturní akce v Tavíkovickh je nyní potřeba, kdo si dohled nad

těmito akcemi, vezme na starosti, jednalo by se o pozici kU|tUmího referenta. Tato osoba by měla dohled nad ku1turními
akcemi, co se týče nákladů a rozdělení jednotlivých položek k zařÍzeni. Tuto pozici musí dělat někdo z řad zastupitelů a byla
nabídnuta pani Veronice Ambrozkové, která tuto pozici přijala, pod podmínkou, Že se na organizaci budou podílet všichni
zastupitelé a ona bude dělat dohled, co se týče nákladů a kdo co má zařídit.
Zároveň však sdělila přítomným, že pokud bude dělat kulturnÍho referenta, nebude již zpracovávat zápisy ze zasedání
zastupitelstva obce. Pan Roman Zvěřina se přihlásil, že tyto zápisy bude od pňštlho zasedání ZO zpracovávat.

ZO bere tuto skutečnost na vědomí

RQzmetadIQ
Pan starosta předložil zastupitelům cenové nabídky na pořízení rozmetadla za traktůrek New Holland od firmy HITL, s.r.o.
Dobelice. Pan Zvěřina zkusil poptat i firmu STROM PRAHA a.s., ale i přesto navrhuje, aby se rozmetadlo koupilo od firmy
HITL. Cena nebyla nijak převratně nižší, ale hlavně skrz servis je firma HITL výhodnější.
Pan starosta nabídl zastupiteläm dvě možnosti:
·

Nerezové - cena 68 040,- KČ bez DPH,

·
Lakované - cena 53 040,- kč bez dph.
Zastupitelé se shodli na nerezové variantě.
·

Usnesení G, 1j
Zmupite/stvo obce Tavlkovíče schvalu7e poňzenl ne~ového rozmetadla od ňnny HITL s.ko. za cenu
&8 040.- KčbezDPH.
Pňbmno áenů ZO: 6

pňrm/hW' --H/amvánŕ PRO.' 6

PRO77: —

ZDRŽEL SE: --

Usnesenlč. 11 bylo schváleno.

SmIQUv? ZMES
Na obec byl doručen Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřizenI věcného břemene - souhlas s umístěním
distribučniho zařizeni. Jedná se o projektovou dokumentaci na akci - stavbu: n Tavíkovice, přípojka k NN

.

V souvislosti s projektovou přIpravou a plánovanou realizaci výše uvedené akce, by mělo v nezbytně nutném rozsahu dojit i
k dotčení nemovitosti ve vIastn ictvi obce a to parc.č. 106/1 a 119/1 v k.ú. Tavíkovice. Umístěno by bylo kabelové vedeni NN.

Zahájení 18:30 hod.
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Ukončeni 20:45 hod.

IObec Tavíkovice

·
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UsneseM G. 12
zmuMelstvo obce Tav/kovke schvaluje podpiS Návrhu na uzavňmi o budoucí smlouvě o zň"zen1
věcného bNmene — souhlas s umlstěnňn distňbučnlho zaňZení na akci — mvbu: Twíkovice, přípojka
k

:

Pňbmno Clená ZO: 6
Pňíx)m/hky' --Hlasování' PRO: 6

PRO7Z' --

ZDRŽEL SE: --

Usnesenlč. 12 bylo schváleno.

BQd č. IQ

Diskuze

SuChá 1Ípn
Pan starosta sdělil zastupitelům, že je potřeba pokácet 1Ipu u

. je již hodně suchá a nebezpečná. Oslovi firmu

Adamera z Višňové, která skácení provede. Zastupitelé souhlasí tím, aby káceni lipy u

provedla firma Adamem

s.r.o.
ZO bem túto skutečnostna vědomí

ŠkQIa
Pan Burda požaduje, zda má paní řed|te!ka již nějaký harmonogram pro udrženi žáků v místní Škole. Školka je stále plná, ale
o školu už rodiče takový zájem nemají. Navíc se nyní řeší dotace na školu a navíc se i bliží doba zápisů děti do škol, tak jestli
paní ředitelka se nějak zapojila do posÍlenÍ většího zájmu o školu. Navrhuje, že by bylo vhodné, aby nějaký harmonogram
vyNořila s ostatními vyučujídmi a poté ho přednesli na svolané schůzce.

SmIQuva SLQVÁCKÁ kapela - kQnCert v kQstele
Pan starosta žádá ZO o vyjádření, zda podepsat smlouvu se Slováckou kapelou, která již měla koncert v kostele
v TavikovicIch a měla velký úspěch. Zastupitelé s podpisem nemají problém a souhlasÍ s ním. Pan Burda jen požaduje, aby
ve smlouvě bylo doplněno, že v případě zrušeni koncertu z důvodu jakýchkoliv nařízení proti šířeni nákaze covid-19, by obec
žádné sankce neplatila. Nejlépe, ať smlouvu pošlou ve wordu, aby se tento bod doplnil. Pan starosta soljh|a$Í a Slováckou
kapelu oslovi, poté přepošle ostatním zastupitelům ke schváleni. Po odsouhlasenÍ zastupiteli podepíše,
škQln
Pan Burda sděluje ostatním zastupitelům, že pokud chce obec podat dotace na Školu přes ministerstvo Manci, které nabízí
proplacení až 80% nákladů až do výše 20 mil. kč potřebuje obec k podáni žádosti hotový projekt. Pan Burda žádá
zastupitele, aby se zpracoval projekt pro realizaci mvby. Zastupitelé se zpracováním projektu pro realizaci stavby souhlasí.
Qprava silnice
Pan

se ptá, zda by bylo možné opravit silnici kolem parku, hospody a až na Přeskače. Pan starosta sdělil, Že o tub

opravu je již zažádáno v programu Nprůtah obcí', který je již v Brně a nyní se jen čeká na schváleni. Bohužel přesný termín
není znám. Čeká se, až na tuto žádost dojde řada.

Zahájeni 18:30 hod.
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Ukončeni 20:45 hod.

Obec Tavíkovice

BQCĹ č. 11

Zápis z 16. veřejného zasedání ZO ze dne 17.02.2021

Závěr

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

Zapisovatel:

Bc. Veronika Ambrozková

Ověřovatel:

josef Kopeček

Ověřovatel:

Hana Krejčová

Starosta obce:

Vladimir Tesař

Zpracováno dne: 20.02.2021

Zahájení 18:30 hod.
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Ukončení 20:45 hod.

