Obec Tavíkovice

Zápis z 23. veřejného zasedání ZO ze dne 15. 12. 2021

ZÁPIS
z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) Tavíkovice konaného dne 15. 12. 2021
od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Tavíkovicích.
Pan starosta Jiří Burda (dále jen předsedající) jako svolavatel tohoto zasedání přivítal přítomné
zastupitele a přítomné 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 zastupitelů dle prezenční listiny.
Přítomni dle prezenční listiny: Jiří Burda, Veronika Ambrozková, Bohumila Veselá, Hana Krejčová,
Roman Zvěřina, Michal Klíčník, Josef Kopeček
Hosté: --Omluvení: --Nepřítomni: -Předsedající konstatoval, že je přítomno 7 zastupitelů z celkového počtu 7, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Zahájení – Volba ověřovatelů zápisu.
Volba ověřovatelů zápisů
Ověřovatelé zápisu byli navrženi Michal Klíčník a Hana Krejčová

Usnesení č. 1
ZO schválilo ověřovatele zápisu Michala Klíčníka a Hanu Krejčovou
Přítomno členů ZO: 7
Připomínky: 0
Hlasování:

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

PROGRAM ZASEDÁNÍ
Zahájení 18:00 hod.
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1. Novostavba bytového domu
2. Návrh rozpočtu na rok 2022
3. Inventarizace
4. Rozpočtové opatření 7/2021
5. Rozpočet ZŠ a MŠ Tavíkovice pro rok 2022
6. Dodatek smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
7. Blatnička – dodatek společných nákupů energií
8. Žádost o zapsání pozemků 152/4 do ÚP jako stavební parcela
9. Žádost o zapsání pozemků 1259 do ÚP jako stavební parcela
10. Žádost o zapsání pozemků 152/20 do ÚP jako stavební parcela
11. Projekt skutečného stavu objektu KD Tavíkovice a škola Dobronice
12. Územní plán, aktualizace
13. Různé
14. Diskuse
15. Závěr

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce schválilo program 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce Tavíkovice.
Přítomno členů ZO:
Připomínky: 0
Hlasování:

PRO:

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod č. 1 – Novostavba bytového domu
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost pana Bc.
o připojení vodovodu a kanalizace
pro plánovanou výstavbu bytového domu na parcele č. 70/32 v k.ú. Tavíkovice.
Investor se osobně účastnil schůze, kde společně s projektantem projekt představili přítomným
občanům.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce formálně schválilo žádost o připojení k obecnímu vodovodu a kanalizaci pro
plánovaný projekt výstavby bytového domu na parcele č. 70/32 v k.ú. Tavíkovice
Přítomno členů ZO: 7
Připomínky: 0
Hlasování:

PRO: 7

Zahájení 18:00 hod.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
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Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Bod č. 2 – Návrh rozpočtu na rok 2022
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh rozpočtu na rok 2021 v paragrafovém znění, který byl
vyvěšen po zákonnou lhůtu na úřední desce a na úřední elektronické desce. Návrh rozpočtu byl
sestaven jako schodkový. Příjmy činí 12 000 000 Kč, výdaje činí 15 000 000 Kč, z toho 3.000 000 Kč
tvoří financování. Z řad členů ZO nebyly vzneseny připomínky a rozpočet byl schválen.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje Rozpočet obce Tavíkovice na rok 2021 v paragrafovém znění, který
je sestaven jako schodkový: Příjmy činí 12 000 000 Kč, výdaje činí 15 000 000 Kč, z toho 3.000 000 Kč tvoří
financování.
Přítomno členů ZO : 7
Připomínky : 0
Hlasování: pro : 7

proti: 0

zdržel se :0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Bod č. 3 – Inventarizace majetku
Starosta obeznámil Zastupitelstvo obce, že od 5. 1. 2022 do 21. 1. 2022 začnou probíhat inventury
majetku, je tedy zapotřebí určit kdo bude v inventarizačních komisích.
Budou zřízeny 3 inventarizační komise a to:
Hlavní inventarizační komise:
Předseda: Bc. Veronika Ambrozková – místostarostka obce
Členové: Josef Kopeček – neuvolněný člen ZO
- účetní
Dílčí inventarizační komise I.:
Předseda: Bc. Veronika Ambrozková – místostarostka obce
Členové: Josef Kopeček – neuvolněný člen ZO
– zaměstnanec obce
– zaměstnanec obce
Druh majetku: pozemky, stavby, budovy, samostatné movité věci, DDHM, DDNM, ostatní DNM
Zahájení 18:00 hod.
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Dílčí inventarizační komise I.:
Předseda: Bc. Veronika Ambrozková – místostarostka obce
Členové: Josef Kopeček – neuvolněný člen ZO
– účetní
Druh majetku: nedokončený a finanční majetek, hotovost, běžné účty, pohledávky, závazky, vlastní
zdroje
Zastupitelstvo obce Tavíkovice bere na vědomí inventarizaci majetku.

Bod č. 4 – Rozpočtové opatření 7/2021
Tento bod nebude projednáván, rozpočtová změna neproběhla.

Bod č. 5 – Rozpočet ZŠ a MŠ Tavíkovice pro rok 2022
Zastupitelstvu obce byl předložena rozpočet ZŠ a MŠ Tavíkovice na rok 2022 a zároveň s rozpočtem
byla předložena žádost o finanční příspěvek na rok 2022. Žádost o finanční příspěvek vychází
ze skutečnosti roku 2021, a je navržena na 30 000 Kč/měsíc.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Tavíkovice na rok 2021 a zároveň
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje roční příspěvek pro ZŠ a MŠ Tavíkovice ve výši 30 000
Kč/měsíc.
Přítomno členů ZO: 7
Připomínky: 0
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdržel se : 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Bod č. 6 – Dodatek smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
Zastupitelstvu obce byl předložen společností KORDIS JMK, a.s. návrh dodatku Smlouvy o zajištění
financování systému IDS JMK.
Výši finančního příspěvku obcí schválilo zastupitelstvo Jihomoravského kraje 23. 9. 2021 a činí 100 Kč
na jednoho obyvatele a rok.
Zahájení 18:00 hod.
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Předmětem dodatku je výše příspěvku a sjednocení termínů splatnosti příspěvku.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje návrh dodatku Smlouvy o zajištění financování systému
IDS JMK předložená společností KORDIS JMK, a.s..
Přítomno členů ZO : 7
Připomínky: 0
Hlasování: pro : 7

proti: 0

zdržel se : 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Bod č. 7 – Blatnička – dodatek společných nákupů energií
Zastupitelstvu obce byl předložen Obcí Blatnička IČO: 00488518 návrh dodatku č. 1 Smlouvy o
spolupráci, která se týká společných nákupů energií.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje návrh dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci s Obcí Blatnička.
Přítomno členů ZO : 7
Připomínky: 0
Hlasování: pro : 7

proti: 0

zdržel se : 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Bod č. 8 - Žádost o zapsání pozemků 152/4 do ÚP jako stavební parcelu
Zastupitelstvu obce byla paní
předložena žádost o zapsání pozemku p.č. 152/4
v k.ú. Tavíkovice do územního plánu obce jako stavební parcelu.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost paní
Tavíkovice do územního plánu obce jako stavební parcelu.
Zahájení 18:00 hod.
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Přítomno členů ZO : 7
Připomínky: 0
Hlasování: pro : 7

proti: 0

zdržel se : 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno

Bod č. 9 - Žádost o zapsání pozemků 1259 do ÚP jako stavební parcelu
Zastupitelstvu obce byla panem
předložena žádost o zapsání pozemku p.č. 1259
v k.ú. Tavíkovice do územního plánu obce jako stavební parcelu.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost pana
Tavíkovice do územního plánu obce jako stavební parcelu.

o zapsání pozemku p.č. 1259 v k.ú.

Přítomno členů ZO : 7
Připomínky: 0
Hlasování: pro : 7

proti: 0

zdržel se : 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno

Bod č. 10 - Žádost o zapsání pozemků 152/20 do ÚP jako stavební parcelu
Zastupitelstvu obce byla panem
předložena žádost o zapsání pozemku p.č. 152/20
v k.ú. Tavíkovice do územního plánu obce jako stavební parcelu.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost pana
o zapsání pozemku p.č. 152/20 v k.ú.
Tavíkovice do územního plánu obce jako stavební parcelu.
Přítomno členů ZO : 7
Připomínky: 0
Zahájení 18:00 hod.
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proti: 0

zdržel se : 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno

Bod č. 11- Projekt skutečného stavu objektu KD Tavíkovice a škola Dobronice
Zastupitelstvu obce byla předložena cenová nabídka na zpracování dokumentace skutečného stavu
objektu:
Obecní úřad – Tavíkovice – 75 000Kč bez DPH, 90 750Kč s DPH
Bývalá škola – Dobronice – 55 000Kč bez DPH, 66 500Kč s DPH
Výstupem dokumentace bude výkresová dokumentace jednotlivých podlaží, řezy, pohledy a situace
vč. textového popisu. Tisk 2 paré + digitální verze.
Nabídku předložila na základě poptávky firma
PassiveArchitecture s.r.o.
Naardenská 141, 688 01 Uherský Brod
Bylo podotknuto, že výkresová dokumentace budovy obecního úřadu Tavíkovice by měla existovat
v digitální podobě, tedy je třeba ji dohledat v archivu a posoudit její použitelnost.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce souhlasí s vypracováním dokumentace skutečného stavu objektu „Bývalá škola
Dobronice“ na základě předložené nabídky firmou Passive Architecture s.r.o.
Přítomno členů ZO : 7
Připomínky: 0
Hlasování: pro : 7

proti: 0

zdržel se : 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno

Bod č. 12 – Územní plán obce Tavíkovice
Pan starosta informoval, že veřejné projednání územního plánu patrně proběhne během ledna až
února 2022, protože se stále čeká na vyjádření některých institucí.
Dokončení územního plánu se předpokládá během dubna až května 2022.
Aktuální verze ÚP je k nahlédnutí na obecním úřadě.
ZO bere na vědomí.

Zahájení 18:00 hod.
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Bod č. 13 – Různé


Pan starosta informoval o oznámení záměru pana
k vyčištění části koryta
Dobronického potoka na vlastní náklady. Svou žádost o vyčištění toku předložil Povodí
Moravy, které k ní nemá námitky a udělilo souhlas. Záměrem je ořezání větví a zlepšení
průtočnosti koryta toku.

ZO bere na vědomí.

Bod č. 14 – Diskuze


Pan starosta informoval, že obci Tavíkovice byla schválena žádost o podporu na výstavbu
úpravny vody ve výši max. 3 mil Kč.
Aktuálně se pracuje na spuštění výběrového řízení dodavatele.



Byl vznesen požadavek na opravu parkoviště a prostoru před kostelem.
Bylo připomínáno, že koncem roku je plánována investiční akce „Průtah obcí“, která tyto
prostory mj. též řeší. Do té doby by mohla být provedena dočasná úprava pozemku za pomocí
např. asfaltového recyklátu nebo prosívky.



Proběhla diskuse, zda uspořádat kulturní akci vánoční koncert v kostele v Tavíkovicích.
Konečné rozhodnutí padne v pátek 17. 12. 2021. Pokud nedojde ke změně vládních
protiepidemiologických nařízení, předpokládá se, že by se koncert uspořádat s dodržením
aktuálních nařízení mohl.



Byl vznesen dotaz, kde jsou uloženy montážní protokoly k vodoměrům.
Pan starosta sdělil, že tyto jsou uloženy na obecním úřadě.
Pan Kopeček byl konfrontován ohledně validity výběrového řízení, na základě kterého získal
zakázku na výměnu obecních vodoměrů. Námitka však nebyla shledána jako opodstatněná.

Bod č. 15 - Závěr
V 20:05 hod. pan starosta konstatoval, že program schůze byl vyčerpán. Připomínky nebyly vzneseny
žádné, a tak byla Schůze ukončena.

Zapisovatel:

Ing. Roman Zvěřina

Ověřovatel:

Michal Klíčník

Zahájení 18:00 hod.
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Hana Krejčová

Starosta obce:

Zpracováno dne: 22. 12. 2021

Zahájení 18:00 hod.
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