Obec TavÍkovlce

Zápis z 18. veřejného zasedání ZO ze dne 13.5.2021

ZÁPIS
z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) Tavíkovice konaného dne 13.5.2021
od 18:00 hod. v budově bývalé základní školy v Dobronicích.
Pan místostarosta Jiří Burda (dále jen předsedajjcg jako svolavatel tohoto zasedánIpňvkal přítomné zastupjte|e a pň'tomN
občany v 18:00 hod. Konstatoval, Že zasedání bylo řädněsvoláno a informace o místě, době a navrženém programu 1E|sedáni
zastupitelstva obce byly zveřejněny na úřední dece ObecnIY úřaduTavíkovice a na elektronické desce obce Tavíkovice
Pan starosW náskdně přečeú jména přítomných zastup&elů dle prezenční Iisthy.
Přítomni dle prezenční l1stiny: Jiří Burda, Verunika Ambrozková, josef Kopeček Hana Krejčová, Roman Zvěřha,
Bohumila Veselá
Hosté: —
Omluvení: Michal Kličnk
Nepřítomni: —

zahŕienÍ- VQll?@ QvčřQvatel(j
Předsedajid konstatoval, Že je přítomno 6 zastupňtdů z celkového počtu 7, takže zastupitelstvo je tjsnášenjschopné.
Volba ověřuvatelů zápisů
Ověřovatelé zápiw byli navrženi josef Kopeček a Veronika Ambrozková

·

Usnesenľ C 1
zo=váli/oověbwMe zápisuj~fa Kopeäa a Vemniku An7bmaovou
Pňtomno č/enůzO: 6
Pňpomfh#: —
H/aso%nl:· PRO: 6

PRO77: —

ZDRŽEL SE: —

Usnesenlč 1bybschváleno.

PrQqram
1.

Složení slibu nového äena Zastupitelstva óbce Tavíkovice

2.
3.

Vdba starosty
Žádost o dokoupení pozemku, parcelní číslo 1505 v kú. TavÍkováce

4.

Žádost o poskytnutí finanční dotace z razpočtu obce Tavíkovice

5.

Žádost o pra!vní místo

6.

Žádost o pokračováni linky bezpečí

7.

Žádost o odkup Ustľ pazemku 254/1V kú. Dobronice

8.

prodej pozemku, paroela 861 (u vodqjemu) v kú. Tavíkovice

9.

Dotace — regenerace obecních prostranství

10. Pek mezi paneláky - nwý majitel

Zahájeni18:00 hod.

1

Ukončení20:20 hod.

Zápis z 18. veřejného zasedáníZO ze dne 13.5.2021

Obec Tavíkovlce

11. Rekonstrukce silnice mezi bytovkami — informace pro obyvatele
12. projekt nrekonstmkce školy" — nynější stav (dotace)
13. Různé
t4. Diskuze
15. Závěr

·

Usnesení C 2
ZastupitebtvoQbesa%li/o pngmm 18. v&/ného=mánl=mpiel= abe TaňkoWe
Pňbmno Č/enáZO: 6
pňpommky: —
H/asovánL· PRO: 6

PRO77: —

ZDRŽEL SE: —

2 bylbschváleno.

bqcj E 1

S1Qžení sjibu nQv¢hQ aena zastupitelstva qŕcc TavÍkQvice

Na základě zákona č. 491/2001Sb., ovolbáá do zastupltdstevobda ouněně některýchzákonů,ve měnÍpozdějš[hpředM
uprázdní-li se mandátv zastupitelstvu obce, namptgeza člena tohoto zastu)itel$tva náhradnikzka ndidátnIIisthy téže vdeMI
sUanyv pořadípodle § 45 odst. 5,a to dnem nás|edugídm po dni, kdydošlo kzániku mandátu (§ 56), jakvyplývá zcitovar*h
ustamvenIvoIebnho zákona, uprázdní-li se mandát člena mstu§tdsNa obce, nastu)uje dnem následujIcim na uvohěné
místo automaticky (ze úkona) náhradník z kandidátni lisúny téže volební strany ve stanoveném pořádí. Pokud nově
nastoupený č|enzastuµte|stva obce nechce fúnkci čIma zastupltelstva vykonávat, může rezignovat.
Ve volbách do zastůpitelsNa QbceTavkovice v roce 2018 byl jako další v pořadíza Tavíkovice a Dobronice spolu zvolena pani
Bohumila Veselá. Po rezignaci sWosty mÉstostarosta paníVesdw osbvila omámil ji situaci. Jeläcož panivesdá rezignaci na
fúnkci zastupitele nepodala, je tedy ode dne 2.5.2021 zastupitd«n obceTavíkwice. a tímto bych ji rád oficéhě pňvítd. Pto
Úplnost je zapotřébí, aby paniVesdá složila slib zashjpite1e obce a to tak, že já slib přéčtu a paníVeselá jej svým podNem
stvrdí.
nSlibuji věrnost České republice. slibuji na svou Čest a svědomí, že svoji funkd budu vykonávat svědomite
v zájmu obce TavÍkovjce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."
Dále je zapotřebí, aby Zampltetstyo obce TavÍkovie určilo, od kdy bude paniVesdá odměnu za výkon neuvo|něnéN) Člena
pobírat. Zákon neupravuje, od kterého okamžiku náleží náhradnkovi za odstwpivšího člena zastupitelstva obce odměna a
toto rozhodnuti' je vyhrazeno pouze zastupitelsh'u obce. Na ustavujÍcán zasedání ZO Tavíkovice, konaném dne 31.102018
bylo usnesenkn Č. 12 stanoveno, že odměna v případě náhradníka neuvdněnéhočlena zastupitelstva obce Tavíkovice tme
poskytována ode dne prvního zasedání zashjpitelstva, jehož se zúčastnil.

·

UsnesenÍ 3
Zastupitdstvo obe Tav/kovie potvlzu/a ze
výkon neuvďn&ého äena mstupltebtva bude paiď
BQhum//e veselé vypláCena cx1měna cd dn&/hoďň© ti. ad13.5.2021 ve výŇ123o,-Kč
Pňtomno č/enůZO: 6

zahájení18:o0 hod.

2

Ukončeni20:20 hod.

Zápis z 18. veřéjného zasedánízO ze dne 13.5.2021

Obec Tavíkovice
pňpomm: —
Hlasování' PRO: 6

PRO77: —

ZDRŽEL SE: —

Usnesenlč 3byloschválena

bqq č 2

vQlt?a stá'Qstv

Předsedajid omámil pň'tomrým, že zdôvodu omlwených čIedl zastupitdstva obe ňgsoů zastupitelé v plném pcjČhj 7 členů,
bude volba starosty učiněna na pň'štím zasedánímstupitešNa obe, které se bude konat v nejHižšŕn možném termhu.
ZOb= na vědomí.

G3

ŽÓCŠQSt q QcjkQµpenÍ pQzemku, parcelnÍ Gísiq 1SQS v k.ý, TavÍkQvice

zastupjte|stvu obce byla předlažena žádost p.

o odkoupeni obecního pozemku p.č. 1505 v k.ú. Tavikcivice o

výměk cca 445 m'. Důvodem žádosti je sousedství s pozemkem žadatele, Pksrá výměra by byla unčena geometňckým
plánem. Náklady

s převodem a prodqjem nemovitosti ponee kUpUjÍcĹ

·
Usn=nÍ 4
Zastupitďstvo&e Tadkovie schvalu/ézáměr pnx1e/epazemku p.č1505vkú. Tw/kov/oe o W+ cm 445
m' &dat\e/l p.

.

.

Piésná výmäa bybyla urána geometnckýh7 plánem. Náklady spojkné s pŇvMem a pnMe/em nemoviMi
poy'7~ kupujld.

Pňbmno Č/enůZO: 6
Pňpom/hky: —
Hlasování' PRO: 6

PRO77:

ZDRŽEL SE:

Usnesen/Č 4 by/oschválena

BQCI Č 4

q poSkYtnutÍ finanČnÍ

'QzpCŇtu qi?qc TavÍkQvice

Zastupitelstvu obe byla doručena žádost o poskytnuti finanční dotace z rozpočtu obce TavÍkcmie od 1.62021 do 31.5.2022
- Podpora udržitelnosti prodeje smíšeného zboží v Dobronlcich od pani

ve výši10 000,- KČ/rok. KonkNtně se

jedná o příspěvek na dopravu SIatha - Dobmnice a zpět.
·

Usnesení 5
zastupitelstvo

7bdkovie savalu/e pwkyt77utumana/dotace ve výŇ10 OOO,- Kčhúľ zmu7oau

abm Tadkmde Gd 1.6.2021 do 31.5.2022 - "Pcdpm udnMelnasti ptMe/ě sn7/š2ného zbaú
vLjÚbmnkň*"pan

Zahájeni18:00 hod.

Jedná o pňspěvekna dqptavu SIatina - Dobmniea 47ět

3

Ukončení20:20 hod.

Zápis z 18. veřejného zasedání ZO ze dne 13.5.2021

Obec Tavíkovice

Pňbmno č/enůZO: 6
Pňpom/nky: —
H/asovánL· PRO: 6

PRO7T: —

ZDRŽEL SE: —

Usnesenlč 5bylosaytá/eno.

Bq¢I Č S

Žá¢lQSt q p'acQvní míStQ

Zastupitelstvu obce byla přédložena žádost o pracovni m Isto - pan
·

.

Usneseni 6
Zastupitďstvoobe Tavlkovie schvaľujé' Wtvcň?Mpmmm/homlm na veMněp=p&épEáe pm pam

na dobu urďtou do30.9.2021. Pcdm/n& tedynástup, pmwvn/dde
a mzda budou ur&nypokanzumd sp.

apm»m/m úiádem.

Pňbmno č/enůZO: 6
Pňpomlhky: —
H/asování° PRO: 6

pro77: —

ZDRŽEL SE: —

Usnesen/č 6bylosíchvá/eno.

BqQ Č G

ŽÓCjQSt q pQkraGQvánÍIinkY bezpeCí

Na obec byla doruČena Žádostpodporu provozu Linky bezpečí, z.s., která pomáhá dětem a mladým lidemv krizových situacŕh.
jelikož tento spolek není financován státem, Zádaji o příspěvek ve výši 5 000,- KČ na provoz této linky. V roce 2019 a 2020
byl ZO schválen nnančnjpň'sFěvekve výši 1 000,- Kč.
·

Usneseni

7

Zastupitelstvo obce Tav/kov/e mvajuknnana/pňspěvek1oooKčnapMpom provazu linkybeu7ea
Pňbmno č/enäZO: 6
Pňbom/nky: —
H/asovánL· PRO: 6

PROTT: —

ZDRŽEL SE: —

Usn~n/Č 7bylosaválmo.

bqci Č 7

q Qcjkµp

pQzemku 254/1 v k.ú. DQbrQnice

Zastupitelstvu obce byla přédložena žádost od ňmy Z Account, s.r.o. o odkoupeN Části obemiM pozemku pL 254/1 v kú.
Dobronice o výměře cca 118,76 m'. Důvodem žádosti je sousedstvI s pozemkem žadatele. Přésná výměm by byla určena
geometňckým pIánan. Náklady spojenés převodun a prodejem nemovitosti pon= kupující Záměrobce pmdge nemcMEého
majetku byl vyvěšen na elekbonické úřednídese obceTavikwice.

Zahájení18:00 hod.
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U končení20:20 hod.

Zápis z 18. veřéjného zasedání ZO ze dne 13.5.2021

Obec Tavíkovlce

·

l

UsnesenÍ Č S

Zastupl'telstvoabce Tavíkovie nesĽnvdu/bpjMeia!m/pazemkup.č 254/1 vk.ú. Dabmnie o Wmäe cm im
m"&date/immězA(munl s.r.o.
Pňtomno Č/enůZO: 6
Pňpomihky: —
H/asovánĹ° PRO:6

PRO77:-

ZDRŽEL SE:—

Usnesen/č 8 bylopňjatu.

bq¢i Č S

P'QCjéĹ pQzemku, parcela SG1 (u vQcjQiemu) v k.ý. TavÍkQvice

Na obec byla doručena možnost aukčního prodeje pozemku v těsném sousedství obecních pozemkových parcel. Ptxik
informací v nabídce se jechá se o parcelu č. 861 o výměřé 3 046 m'. Tato parcela však v KÚ Tavíkovice neexistuje. Ověň2nŕn
informací seQistilo, Že se jedná patmě o chybu v zadánlomamovatek a v nabíde je aukce parcdy 1220 o výměře 2000 m'.
Vyvolávací cena čini230 000,- KČ (115 KČ l m2). Parcela se nachází u vodojemu. v případě zapojmÍ se do elekbonické aukce
je třeba odsouHas't si maximální nabídkovou eem.

·

UsnenÍ Č 9
Zastupitelstvo obe TMkoWce neschvďuje mpojknf do elkktmnkké aukce o pa=lu č 122oo výíněřé
2OOO m'm igwdávadcenu 115Kč/m'.
Pňtbmno Č/enůZO: 6
Pňpom/hky: —
H/aso|ám:" PRO: 6

PRO77:-

ZDRŽEL SE: —

Umesen/č 9 bylopHjato.

bqc| č g
·

DQtac'e - reqene'ace QhecnÍch wQst'anm'

Nadace ČEZ - možnc}stziskánÍnnančnÍdotae na výsadH stromů ve výši20 000 KČ ve spobpřáci se svazkem obci
Sever Znojemska.
je třeba zvolit vhodnou lokalitu pm výsadbu. Podánížádosti do 30. 7. 2021. výše dotace je 50 %, obec by tedy
poskytla k rea|jzacjpKgektu taktéž 20 000 KČ ze svého rozpočtu

·

Připravovaná výzva
prostranství.

IROP (Integmvaný regioná1ní operační

program) - Regenerace obeaikh

Pravidla pro tuto výzvu budou zveřejněna koncem léta 2021, samotná výzva bude vyhlášena ke konci roku 2021.
Poskytnutá výše dotace k realizaci projektô je až 90 % ze způsobilých výdajů.
je potkba se zamyslet, co bychom případně mohli za pomoci této dotace v obci vybudovat. Způsobdé výdajejm
např.:
cestičky v parku, chodníky... včetně zeleně

Zahájeni18:o0 hod.
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Ukončení20:20 hod.
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dětská hňště, odpočinkové zóny, jítness prvky (work-out)
veibjné osvět/en/
mobiliář, altán
bezbaňémvý pň'stup, nab/iea' místa plo e/ektroko/a
Wi-Fi point
kašna, vodn/prvky
ku/tum/prvky (socha, sousošl pamětní deska ... )
vývěsnl obecnl deska, informace o historii obce, zaj/mavosti obce
pódium pm poňádán/ku/tum/ch a společenských akci
prostmnstvl volně přístupné pm všechny... patrná a viditelná sounáležitost pmstmnstvl s obci

Apel na spoluobčany, aby se případně sesvými náměty zapojili,
Za Dobronice je uvažováno:
o

\/ybudovánÍa|tánlj na novém hřišti mistostávajÍcÍ pIedové bomy.

o

Rekonstrukce hasičské nádrže Dobronice

o Případně nějaké woňc-outové prvky pro děti na hřišti
Za Tavíkovice padly tyto návrhy:
o

rekonstmkce pomnih na návsi

o

UmistěnÍ odpočinkových laviček okob Kadře

·

výzva přes mmr s výšídotace 70-80 %, která bude zveřéjněna pravděpodoMě na podzim 2021.
Zde bychom rádi pňhlbli projekt ,,Oµava vozovky mezi bytovkami v TavIkovidch", pň'padrě ,Rekoetruke bljd¢Ny
bývalé školy Dobronice".

ZObere tutbskuteä~ na v&fomL

bq¢i Č. iq

pQzemek mezi paneláky- ňQvý majitel

Pan Burda seznámil přítomné se situaci koupi pozemku mezi paneláky. Pozemek koupňa v aukci neznámá osoba za Cá'llj 394
tis KČ nebo vyšší, tedy 239 Kč/m' a výše. Nový majitel není tedy otci mám. Na katastru nemovitostÍ nenimajitel v tuto
stále uvedm.

ZObere tutoskute&ast na vä1amL

bqq Č 11

RekQnstrukce silnice mezi t?vtQvkami - infQrm@Qe p'q Qt?Yvatele

Na podzim roku 2021 se pkdpokládá otevknl nové výzvy přes MMR, kde budou podporovány rekonstrukce mÍsmŕh
komunlkacÍaž do výše 70-80 % zvýše zpŮsobj|ých výdajů.
Aktuálně probíhají přípravy na podánižádosti do tohoto záměru.

ZObete tutbskuteaast na vědomL

Zahájení18:00 hod.

6

Ukončení20:20 hod.

Obec Tavíkovice

bqq Č 12

Zápis z 18. veřéjného zasedání ZO ze dne 13.5.2021

prQiekt ,,RekQnstrukQe šKqiy" - nYn¢iŠÍ StW WQtáCé)

Současný stav:
·

Podaná přihláška k zářném

·

Probíhá výběrové řízeni podle dostupné zadávací dokummtace. výběrové ňzeni bude prodlouženo a zadáni bude
doplněno o pmváděd dokumerRaá.

·

Zadávací dokummtace měla být hotova dle smlouvy 30. 5., došlo však ke zdržení a očekáváme dokončeni každým
dnem.

·

V červnu očekáváme výsledky podánížádostj. Mezitím by mělo být ukončenovýběrové ň'zeni a došlo by k podpisu
smlouvy o realizaci díla. jakmile bude mám výsledek podání, je možné započít se samotnou realizacÍ - tedy
předpokládáme v červnu 2021.

·

Vlastni realizace díla mwIproběhnout dle smbuvyo dílo nejpazděj1 do 30. 11. 2021 aby bylo mcižné stihnout čespání
dotace. předpokládaná výše dotace je 90 %, přědpok&laný rozpočet na dílo dle prováděcÍdokumentace je a:a 20
mil. KČ. Předpokládáme, Že nejnižšipodánÍvýbuvém ň'zeníbu& výramě nižší.

ZObere tutDskuteä~ na váďamL

BQCJ Č 13

Různ¢

Bq¢I Č 1j1 ŽMQSt q prQpa¢htQvánÍ pQzemku P.É 242/2 v k.ú. DQt?rQniQe
ZO Tavíkovice byla předlcížena žádost o propachtováni pozemku p.č. 242/2 v k.ú. Dobronice o výměře 5305 m2. Žádost
pkdložil předseda představenstva STK SIatina a.s.
Usneseni

10

Zastupite|stvoobceTavÍkovice schva|(ge propachtováni pozemku p.č. 242j2 v k.ú. Dobmnice za 1 KČ společnosti stk Slatha
as.. pachtýř se zavazuje pozemek udržovats péči řádného hospodáře.
Smlouva o propachtwáN přédmětného pozemku bude uzavřena do konce mku 2023.

Pňbmno č/enůZO: 6
pňpom/my: —
H/asovánL° PRO: 6

PRO77: -

ZDRŽEL SE: —

Usn=n/č 9 by1oscMáleno.

bq'¢i G' 1j2 Up'avna vqcjy TňvíkQvjc?e
V současnosti se ve spoIuprácls firmou ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH připravuje podánižádo% o podporu výstavby
úpravny vody Tavíkovice na SFŽP.
Žádost bude palána nejpozdgi 30. 6. 2021,tedy k datu platnosti tétovýzvy.

Zahájení18:00 hod.
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Ukončení20:20 hod.

Zápis z 18. vekjného zasedániZO ze dne 13.5.2021

Obec Tavíkovice

V případě úspěšného vyhodnocenÍžádosti je ngzazšÍtaTnÍn reahzace 31. 12. 2023,pňčemž přédpokládáme, že by k rí mohb
dojit v termínu podám roku 2021 až léto 202Z
Celková výše dotae se předpokládá 80 % ze způsoHlýd výdajů,maxnýše dotace pak 3 000 000 KČ.
Současně probíhá Qišťovací řizeníohkdně výběru nejvhodrgS tedindogie.
Bylo osloveno několik firem a požádáno o odborný názora sestaveni předběžné nabídky ke zvolené technologii dle zadaných
parametrů, vytvořéných ve spoIupráci s paní Dřímalovou.
V rámci projektu se předpokládá vybucbvání:

·

Vlastni úpravny vody

·

objektu, ve kterém bude tato technokgie umktáia

·

Odpadního potrubí napojeného na nejbližší bod kanaBzačňiM vedeni

·

Nového vodovodního vedmi od vrtu k úpravně vody, patmě pro oba vrty separátního

ZObere tutusku&ast na běďomĹ

bqq

KulturnÍ akcev QbCi

S ohledem na UvoňujÍcÍ se eFŇdemiobgickou situaci ZO nawhuje uspoädat tyto ake podk předběžného kalaidáře ku|tljmkh
akciv obci pm rok 2021:
·

12.6. Dětský den, Komedianti na kářé

·

26.6. Sraz seniorů s vystoupwÍm žen z Moravských Knínic

·

17. 7, Country festival

·

4.12. M1kulášdá nadílka

·
20. 12. Vánoční konert v kostele
Pořádáni akcibude potvrzeno a přizpůsoteno na úkladě platných pľotjeMmio|ogických opatření v čase konániakd.
ZOb= tutůskutea(6t na vědaml.

Bq¢ Č 14

·

Diskuze

Byl vznesen dotaz, proč byly pokácuy túje u hasičské nádrže v Dobronicích.
Zastup'rtelsNem obce bylo vysvětleno, Že tento bod byl projednán na 14. zasedání ZO a pokácenMjí je spqjeno
s výsadbou nových stromô na návsi v Dobronjckh.Též bylo infbrmováno, že celá akce nenlještě ukončena a že dále
bude pokračovat kácaún proscNýchstromů u pomriku a výsadbou květhových záhonů na návsi.

·

Byl vuiesen požadavek na zabezpečeni nádob na komunálniodpad u zdravotního střédiska, aby nedocházeb Fň
pmdkém větru k jejich nekorkrolwanému pohybu.

·

Byl vmesen požadavek, zda by byla možnost zaplatit poplatek za svoz komunálního odpadu j přímo v Dobronicích.

·

Zazněla připomínka, Že je třeba zajistit piédávad protokol k užíváni obecního bytu

zahájeni 18:00 hod.
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Ukončení20:20 hod.

Zápis z 18. veřejného zasedání ZO ze dne 13,5.2021

Obec Tavikovjce

BQCJ G 1S

ZávČr

V 20:20 hod. pan mIstostamsta konstatcval, že program schůze byl vyčerpán. Připomhky nebyly vzneseny žádné, a tak
Schůze ukončena.
Zapisovatel:

Ing. Roman Zvěřina

Ověhvatel:

Veronika Ambrozková

Ověhvatel:

josef Kopeček

Místostarosta obce:

jiří Burda

Zpracováno dne: 15.5.2021

Zahájení18:00 hod.
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Ukončeni2O:2O hod.

Příloha Č. 1 k zápisu z 18. zasedání ZO Tavíkovice konaného dne 13.5.2021 - Listina
prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce

Slib
člena zastupitelstva obce
,,Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědo!nl; Že svojifunkci budu
vykonávat svědotnitě, y zájmu obce Tayikoyice a jejích občanů a ň"dit se Ústavou a zákony
České republiky."
(§ 69 odst 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějších předpisů)

,.

Bohumila Veselá

