Obec Tavíkovice

Zápis z 10. veřejného zasedání ZO ze dne 29.01.2020

ZÁPIS
z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) Tavíkovice konaného dne 29.01.2020
od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v TavÍkovicÍch.
Pan starosta Vladimir Tesař (dále jen předsedající) jako svolavatel tohoto zasedání přivítal přítomné zastupitele a přmjmné
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 Tavíkovice.
Pan starosta následně přečetl jména přítomných zastupitelá dle prezenční listiny.
Přitomnl dle prezenční listiny: Vladimir Tesař, Dagmar Pešíková, Josef Kopeček, Michal Kličnik, Jiří Burda, Veronika
Ambrozková, Hana Krejčová
Hosté: —
OmluvenÍ: —Nepň'tomni: ---

zahájeni - volba ověřovatelů zápisu.
Předsedajkí konstatoval, že je přítomno 7 zastupitelů z celkového počtu 7, takže zashjpite|styo je usnášeníschopné.
Volba ověřovatelů zápisů
Ověřôvatelé zápisu byli navrženi josef Kopeček a Dagmar Pešíková

·

Usneseni č. l
ZO schválilo ověibwte/e zápišujosefKopeček a Dagmar Pešíková.
Pňbmno č/enůZO: 7
pňmm/hky: --H/asování· PRO: 7

PRO77: --

ZDRŽEL SE: --

Usnesenlč. 1 bylo schváleno.

Program zasedání:
1.

Smlouva o dílo — Úpravna vody Tavíkovice

2.

Oprava sociálních zařIzenI v kulturním době

3.

Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce Tavíkovice

4.

pořjzenÍ defibrilátoru

5.

Příspěvek ZŠ Višňové - lyžařSký výcvik

6.

Různé

7.

Diskuze

8.

Závěr

Zahájení18:00 hod.
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Ukončení 19:30 hod.
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·

Usneseni Gr 2
ZasWpiRIsHo obce schválilo program 10. verbjhého =sedánj"zastupieIsHa obce Tavíkoviče.
Pňbmno č/enůZO: 7
Pňk)m/hky: --H/asuván/:' PRO: 7

PRO77: ---

ZDRŽEL SE: --

Usnesenľč. 2 bylo schváleno.

BQd Č. 1

$mlQuva o dílo - Úpravna vQďY TavjkQvice

Zastupitelstvu obce byla předložena smlouva o dílo jÍpravna vody TavÍkovice", od firmy Hydrofilter s.r.o. Dilem se
rozumí provedeni dodávky a montáže technologie pro úpravu vody. Rozsah díla je určen stavebně - technickými podklady.

3

zasmpite/mo obce neschva/ujé smlouvu o dlb

Úpravna vody Twíkovňce"za cenu 2 080 474,- KČ včétně

DPH.
Pňbmno Č/enůZO: 7

pňmm/hky: —
Hlasování' PRO:

2

PRO77: 5

V/ad/mlr Tes3r: Dagmar Peštkaá
jiň"Buma, M/čha/K//čn/k, Ve/un/ka Ambmzková, jasefKopeček Hana Kmčová

Důvud: zadupl'e/é, kteň]3uu pmti=p/bu tétu smlouvy, pož7du/'/: aby byla domluvená v ne/bhžši
době schůzka se z=/pcinm7y Hydrunkers.Ľo., kde se pmj'Mna//"nesmzum/"k/né

čZstism/ouvy.
ZDRŽEL SE: —

Umesen/Č. 3 nebylo schváleno.

Bod č. 2

Oprava sociálních zařIzení v kulturním dQmě

Obec Tavíkovice oslovila na zakázku ,,Oprava sociálního zařIzenI v kulturním domě" Tavíkovice 3 firmy, kterým byl
předán slepý rozpočet. Obci byly doručeny 3 zalepené obálky od firem:
o

Miloš Ryšavý
Valda stav s.r.o.

o
JOKA Moravský Krumlov s.r.o.
Dne 16.1.2020 proběhlo otevháni obálek - viz. Zpráva o otevirárN obálek ze dne 16.1.2020. Komisi byla vybrána firma
Valda stav s.r.o.

zahájení 18:00 hod.
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Ukončeni 19:30 hod.
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·
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Usnesem č. 4
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schwluje provedeníopraW sociálnkh zařúreníňnnou Valda mvs.r.o. za
cenu 199 985.40 KČ včetně DPH.
PňŽomno č/enůZO: 7
pňmm/hky: -H/asovánL' PRO: 7

PRO77: —

ZDRŽEL SE: —

Usnesenlč. 4 bylo schváleno.

Bod Č. 3

Odměny neuvolněným členům zaStupitelstva Ql?ce TavíkQvice

Zastupitektvu obce bylo předloženo nařízeni vlády č. 318/2017 Sb., které nabylo účinnosti od 1.1.2020. V nařIzenI se
navrhuje navýšení odměn neuvolněným členäm zastupitelstva obce a to na maximálni částku:

·

o

Neuvolněný místostarosta

29 206,- KČ,

o

Předseda výboru zastupitelstva

3 245,- KČ,

o

Člen výboru zastupitelstva

2 704,- kč,

o

Neuvolněný Člen zastupitelstva

1 623,- KČ.

UsnesenÍ Č. S
zmupitélstvo obce Tavíkovice schwluje, aby odměny neuvolněným členům zastupitelsm obce zůsbly
zachovány a tudiž nedošlo k navýšeni odměn neuvolněným äenům zastupitelstva obce podle nařiZeni
vlády č. 318/2017Sb.

Pňbmno Členů ZO: 7
Pňľ7om/hky: -H/asování' PRO: 7

PROTI: ---

ZDRŽEL SE: —

Usnesenlč. 5bylo schváleno.

BQd č. 4

PořIzenI defibrilátoru

Na základě zdravotní pňhody byla zastupitelstvu obce Tavíkovice doručena e-mailem žádost od pani Michaely
Ambrozkové na pořízeMobecnMo deňbrilátoru i s nabídkou proškoleni osob. Starosta tuto situaci projednal s Domovem u lesa
o možnosti u1ožení defibrilátoru na pň'stupném místě 24 hod./denně. Domov u lesa souhlasÍ s tímto závazkem. Obec uhradí
proškolerú na obsluhu deňbrilátoru až čtyřem osobám.
·

UsnesenÍ G. 6
Zmupite/stvo obce Tavl"kovl"ceschwluj'epoňzenídenbri/áHruza cenu26 849,- KčvčetněDPH. ktetýbude
umístěn v Domově u lesa. Obecniúi'ád Tavíkovice po pořiZen/zverbjhl veškerépotNbné fhjbnnacle.

Zahájení 18:00 hod.
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Ukončeni 19:30 hod.
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Pňbmno členů ZO: 7
m»mlhky: --Hhsování' PRO: 7

PRO77.· ---

ZDRŽEL SE: --

Usnesenlč. 6 bylo schváleno.

BQd č. S

Příspěvek ZŠ VišňQvé - lyžařský výcvik

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost ZŠ Višňové o ňnančnipřkpěvek na lyžařský kurz pro děti, které majitrvalý
pobyt v TavÍkovicÍch a navštěvuji ZŠ ve Višňovém. Kurz bude v termínu 2. - 7.2.2020. Finanční pňšpěvek se pohybuje
v rozmezí 700,- - l 000,- KČ na žáka. Účastník lyžařského kurzu z obce Tavíkovice je

. Pani Veronika

Ambrozková navrhla Částku, která byla i minulý rok a to 1 000,- KČ na žáka. Tento finanční obnos bude zaslán na č. ú.
276858382/0300.
·

Usneseni G. 7
zmupitelstvo obce Tavíkovice schvalujé na základě žádosti ZŠ Višňové ňhančn/pňkpěvek na lyžaňáý
kutzprio

ve výšil ooo.- KČna účetč. 276858382/0300.

Pňbmno Členů ZO.' 7

PňPom/hky: —
H/aso|ánĹ' PRO: 7

PROTI: —

ZDRŽEL SE: —

Usnesenlč. 7bylo schváleno.

BQd č. G

Různé

Muzikáj

Na základě žádosti občanů, předsedajid požádal zastupitelstvo obce Tavíkovice, aby rozhodlo, jestli se v roce 2020
uskuteční muzikál.
·

USneSení G. S
zasmpl"telmo obce schw/ujé vybrata uskutečnitmuz/ká/ v ruce 2020.

Pňbmno č/enůZO: 7
Pň=/hky: --H/asovánŕ PRO.' 7

PRO77: ---

ZDRŽEL SE: ---

Usnesen/č. 8 bylo schváleno.
Školení zastupitelstv? pbce

Zahájení 18:00 hod.
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Ukončeni 19:30 hod.
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Starosta obce Tavíkovice obeznámil zastupitele, s možností se přihlásit na Školení ,,zastupitel v kurzu", které pořádá
Ministerstvo vnitra ČR. Toto školeni je bezplatné. Místo a datum školení starosta všem zastupitelljm přepošle ihned po
upřesnění od Ministerstva vnitra ČR.
Zastupité/stvo obce bere na vědomí
Qma|Qvánky pro ¢Iětj

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s nabídkou od firmy iV Nakladatelství s.r.o., Koněvova 2660/141, Praha 3
,,Omalovánky první pomocř'. Za prezentaci obce formátu 1/3 stránky požadujÍ 9 900,- KČ. jako poděkováni dostávají
podporovatelé od 30 - 100 ks dle velikosti prezenWcí.
·

UsnesenÍ Č. g
zmupitelstvD obce neschm'uje nabídku wOmalovánky prvnípomoci" od ňrmy WNakladae/sHj"s.r.o.,
Koněvova 2660/141, Praha 3
Pňbmno členů ZO: 7
Pňlx)m/hky.' --H/asovánŕ PRO: 7

PRO77: --

ZDRŽEL SE: —

Usneseníč. 9 bylo schváleno.

ŽÓčjQst q výměnu Qken
ZastupitelsNu obce byla doručena žádost o výměnu oken od paní

, která bydli v obecním bytě

č.p. 150/5. Panem Kopečkem byl vznesen názor, proč při jedné akci nevyměnit i okna na poště Č.p. 150/1, vchodové dveře
na poštu a na zdravotní středisko.

·

Usnesení G. 10
Zastupitelstvo obce 7"av/kovke schvaluje výměnu oken vbytě Cp. 150/5, Č.p. 150/1 (pošW), vchodové
dveré na poštu a vchodové dveré na zdmvotnistNdíbko. Na základě obeslaných poptávek ^knejméně
3zastupitelstvo obce vybere ňnnu, ktetá bude výměnu oken a dveřlreahZowt
PňŽumno č/enůzO: 7
Pň=7/hky' --Hlasování' PRO: 7

PRO77: —

ZDRŽEL SE: --

Usneseníč. 10 bylo schváleno.

ŽááQSt q výměnu kuChYňSké linkY
Zastupitelstvu obce byla doručena žádost o výměnu kuchýňské linky od pani
kuchyňské linky v obecním bytě Č.p. 150/5. Pani
·

. Žádá o výměnu

má možnost nainstalovat si kuchyňskou linku od rodiČů.

Usneseni č, 1j

zahájeni18:00 hod.
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Ukončení 19:30 hod.
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ZastupĹ"KIsHo obce Tavíkovice souhlasí s výměnou kuchyňské linhy vbytě Cp. 150/5 ktenou paní
dostane od nodičů. Vpňpadě změny bydliště pam"

zůstane však kuchyňská linka

součástíbytu. Starosta zkontroluje a zaznamená výměnu kuchyňské hhky.

Pňbmno č/enůZO: 7
pňmm/i7ky.' —
Hlasování' PRO: 7

PRO77: ---

ZDRŽEL SE: --

Usnesenlč. 11 bylo schváleno.

ŽádQSt o Qdkup pozemku
Zastupitelstvu obce byla doručena žádost o odkup části pozemku p.Č. 874/34 obce Tavíkovice od pana

.

Jedná se o díl o velikosti 3,3 x 20 m = 66 m'. jelikož není zřejmé, jestli je v zájmu obce pozemek prodat, navrhuje předsedajkí
nejprve rozhodnout o záměru prodeji tohoto pozemku.

·

Usnesení G, u

Zastupitelstvo obce Twlkovice schvaluje záměr pnxleje částí nemovitého majétku obce Tavíkovice,
parcela č. 874/34 v kú. Tav/kovke, za cenu 25.- KČ/m". PNsná výměra bude určena geomebickým
plánem a nák/adyspoj"enés převodem a prodejém ponese kupujkí
Pňbmno členů ZO: 7
Pň»m/i7ky: -H/asuvánŕ PRO: 7

PRO77: ---

ZDRŽEL SE: --

Usneseníč. 12 bylo schváleno.

vÝsa¢lt?@ st'Qm(j
Starosta obce obeznámil zastupitele se záměrem výsadby stromů v obci Tavíkovice s možností finanční podpory ve
výši 100% v rámci dotačního programu výzva č. 9/2019.

·

Usnesení G. 13
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schwluje výsadbu stmmů v rámcidotačnlho prGgramu výzva č. 9/2019.
Pňbmno č/enäZO: 7

Pňtx7m/Ny: —
Hlasování' PRO: 7

PRO77: —

ZDRŽEL SE: —

Usnesenlč. 13 bylo schváleno.

VEt

zahájení 18:00 hod.
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Ukončení 19:30 hod.
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Starosta obce obeznámil přítomné s možností vybudováni vrtu v lokalitě stávajIciho vrtu p.č. 1491 v k.ú. Tavíkovice.
stávající vrt je z roku 1988. Nový vrt bude napojen do stávajídho řádu. Předešlé dva vrty nesplňuji požadované čerpané
množsNÍ pro zásobováni obce Tavíkovice..

UsnesenÍ č, 14
ZasWpitelsHo obce Tavíkovke schvaluje vybudování vrtu a napojení do stabajlcIho rádu v lokalitě kú.
Tavlkoviče, p.č. 1491.
PňŽúmno č/enůzO: 7
Pňk7m/Ny: --H/aso|lánŕ PRO: 7

PRO77: ---

ZDRŽEL SE: ---

Usnesenič. 14 bylo schváleno.

BOQ č. 7

Diskuze

Bod č. 8

ZQvěr

V 19:30 hod. pan starosta kon%tova1, Že program schůze byl vyčerpán. Připomínky nebyly vzneseny žádné a tak byla Schůze
ukončena.

Zapisovatel:

Be. Veronika Ambrozková

Ověřovatel:

Josef Kopeček

Ověřovatel:

Dagmar Pešíková

Starosta obce:

Vladimír Tesař

ä

R

Zpracováno dne: 31. ledna 2020

Zahájení 18:00 hod.
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Ukončeni 19:30 hod.

Obec Tavíkovice

Zahájenľ18:00 hod.
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Ukončení 19:30 hod.

