Obec Tavíkovice

Zápis z 19. veřéjného zasedání ZO ze dne 20.05.2021

ZÁPIS
z 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) Tavíkovice konaného dne 20.5.2021
od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Tavíkovicích.

Pan místostarosta 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 místostarosta následně přečetl jména přítomných zastupitelů dle prezenční listiny.
Přítomni dle prezenční listiny: Jiří Burda, Josef Kopeček, Michal Klíčník, Veronika Ambrozková,
Roman Zvěřina, Hana Krejčová, Bohumila Veselá
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
Př»omínky' O
Hlasování'

PRO: 7

PROTI: O

ZDRŽEL SE: O

Usnesení Č. 1 bylo schváleno.

Zahájeni18:00 hod.
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Ukončeni19:25 hod.
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Obec Tavíkovice
Program zasedání:
1.

Volba starosty/ky

2.

Různé

3. Diskuze
4. Závěr

Usnesení č. 2
Zaslílpitektyo obce schválilo program 19. veřejného zasedání zaslúpiteLstva obce TavikovicE
Přítomno Členů ZO: 7
Přjpomínky' O
Hlasováni?

PRO: 7

PROTI: O

ZDRŽEL SE: O

Usnesenič. 2 bylo schváleno.

Bod č. 1.1.

Volba starosty

Předsedající vyzval zastupitele a přítomné, aby předložili návrhy, kdo by funkci starosty mohl
vykonávat. Dále podotknul, že do konce volebního období zbývá už jen rok a půl je tedy nutné zvážit,
jestli funkce starosty bude vykonávána uvolněně, nebo neuvolněně. Následně ZO obce musí přijmout
usnesení, kde bude stanoveno, jak bude funkce starosty vykonávána. Předsedající navrhl, aby funkce
starosty obce byla vykonávána jako neuvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné jiné stanovisko sděleno
nebylo.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Tavíkovice určuje, že funkce starosty obce bude vykonávána neuvolněným
Členem zastupitelstva obce.
Přítomno Členů ZO: 7
PňPomínky' O
Hlasování·

PRO: 7

PROTI: O

ZDRŽEL SE: O

Usnesení č. 3 bylo schyáleno.

Zahájení 18:00 hod.
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Ukončení19:25 hod.
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Určení způsobu volby starosty
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li ZO jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně
hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy
jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací umy, následně budou
předsedajícím spočítány a připadnýrn členům ZO bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat.
Předsedající vyzval členy ZO k přednesení návrhu na změnu ©ůsobu hlasování. Nikdo změnu
nenavrhnu1.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následujíci
návrhy:
jiří Burda
Usnesení Č. 4
Zastupitelstvo obce Tavíkovice volí do funkce starosty jako neuvolněného Člena zastupitelstva
obce pana Jiřího Burdy.

Přítomno Členů ZO: 7
Pňpom/nky: O
H/asovánL' PRO .' 6

ZDRŽEL SE: l (Jiří Burda)

PROTI: O

Usneseníč. 4 bylo schváleno
Jelikož je funkce starosty neuvolněná, musí ZO přijmout usnesení, kde bude stanovena výše odměny,
která se řídí nařízením vlády č. 338/2019, kde je stanovena maximální výše 32 451 kč za výkon
starosty jako neuvolněného člena ZO.

Usnesení Č. 5
Zastupitelstvo obce Tavíkovice v souladu s § 72 a § 84 odst 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 32 451 KČ
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty
Pň'tomno členů ZO: 7
PřlPominky' —
HlasovánL" PRO.' 7

PROTI: O

ZDRŽEL SE: O

Usnesení Č. 5 bylo schváleno.
Zahájení 18:00 hod.
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Ukončení19:25 hod.
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Bod Č. 1.2. Volba místostarosty

Jelikož byl pan Burda zvolen starostou obce Tavíkovice, je zapotřebí zvolit nového místostarostu,
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány
následující návrhy:
Veronika Ambrozková
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
jiné stanovisko sděleno nebylo.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Tavíkovice volí do funkce neuvolněného míStostarosty paní Veroniku
Ambrozkovou

Přítomno členů ZO: 7
PřiPomínky: O
H/asovánL'

PRO: 6

ZDRŽEL SE.' l (Veronika Ambrozková)

PROTI: O

Usneseníč. 6 bylo schváleno.

Stejně jako v předešlém případě je zapotřebí určit výši odměny za výkon fůnkce neuvolněného
místostarosty. Ta se opět řídí nařízením vlády č. 338/2019, kde je stanovena maximální výše 29 206
kč za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného Člena ZO.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Tavíkovice v souladu s § n a § 84 odst 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
11 000 KČ měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
Přítomno Členů ZO: 7
PňPomínky' O
Hlasování'

PRO.' 6

ZDRŽEL SE: l (Veroniku Ambrozková)

PROTI: O

Usneseníč. 7 bylo schváleno.
Bod č. 1.3. - Volba předsedy kontrolního výboru:

Zahájeni 18:00 hod.
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Ukončeni19:25 hod.
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Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podáváni návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.
Byly podány následující návrhy:
Michal KlíČník
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení Č. 8
Zastupitelstvo obce Tavíkovice volí předsedou kontrolního výboru pana Michala Klíčníka.

Přítomno Členů ZO: 7
Pň"pomínky: O
HlasovánL·

PRO: 6

ZDRŽEL SE.' l (Michal Klíčník)

PROTI: O

Usnesení Č. 8 bylo schváleno.

BOD č. 1.4. - Určení zástupce pro Svazek obcí Sever Znojemska
předsedající upozornil přítomné, že je zapotřebí určit zástupce pro Svazek obcí Sever Znojemska,
jelikož by! dříve určen pan Tesař, který už není členem ZO Tavíkovice.
Usnesení Č. 9
Zastupitelstvo obce Tavíkovice určuje zástupcem pro Svazek obcí Sever Znojemska pana Jiřího
Burdy
Přítomno Členů ZO: 7
Přkomínky' O
Hlasování' pro: 7

proti: O

zdtžel se: O

Usneseníč. 9 bylo schváleno.

BOD č. 5 - Určení zástupce pro Svazek obcí pro komunální služby
předsedající upozornil přítomné, že je zapotřebí určit i zástupce pro Svazek obci pro komunální
služby.

Usnesení č. 10
ZahájenÍ18:00 hod.
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Ukončení19:25 hod.
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Zastupitelstvo obce Tavíkovice určuje zástupce pro Svazek obcí pro komunální služby pana
Jiřího Burdy

Pň'tomno členů ZO.' 7
Př»omínky.' O
Hlasování' pro: 7

proti: O

zdržel se: O

Usneseni Č. 10 bylo schváleno.

BQCÍ e 2 R(Jzn¢
BqQ G 2.1.
ZO byla doručena žádost p.

,

,

o možnostodvozu části pohího ká mene ze

skládky na p.č. 1439 v Lú. Tavíkovice. Odvwi nakládku si zajctí žadatel na vlastrúnáklady.
Usnesení Č. 11
Zastupitektvo obce Tavíkovice schvaluje žádost p.

o možnost odvozu části

polního kamene ze skládky na p.č. 1439 v k.ú. Tavíkovice.

Přítomno členů ZO: 7
Pňpomínky: O
Hlasování" pro: 7

proti: O

zdržel se: O

Usneseníč 11 bylo schváleno.
Bq¢I Č 2.2. äčjQst

ZO byla doručena žádost p.

,

,

o zpevněni obecní komunikace v obci

Dobronice od č.p. 30, kolem č.p. 59 po č.p. 2Z pomocí zbytkové asfaltové drú.

Usnesení Č. 12

Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje žádost p.

, o zpevnění obecní

komunikace v obci Dobronice od č.p. 30, kolem č.p. 59 po č.p. 22. pomocí zbytkové asfaltové drti.
Zahájení18:00 hod.
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Přítomno Členů ZO: 7
P/ípomínky: O
HlasovánL' pro: 7

proti: O

zdržel se: O

Usneseníč. 12 bylo schváleno.

BQ¢i F 2.3. KultµrnÍakQe v Qt?Ci
Po prosWdovánívydaného usneseďvlády ze dne 17. 5. 2021 č. 471MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ, platMM od 24. 5. 2021 ZO
obce navrhuje nepořádatNto akce:
·

29. 5. - Pouťová zábava s kapebu Freeband

·
30. 5. - Dechovka v parku - Bludověnka
Pořádáni ostatMdi akcí bude potvrzeno na základě vývoje epldemblog ické situace a legišlativNch opatřeni reag ujÍcÍch na
tento stav.

ZO bere na vědomL

bqq C 3 Diskuze
·

Roman zvěřina vysbvil poděkcwání panu LaäslavuTesařovi za vykonanou práci ve fúnkci starosty a graMace nově
zvoleným Členům zastupitekNa na post starosty a mÉstosärosty.
Připomněl, Že za současné siWce neuvcMiěnéhosWosty je nutné, aby se v maximänimožné mře zapojili všthni
Členové zastupiteIsNa,aby bylo možnézvládnout všechny napénované projekty a zajistit běžný chod obe.

·
·

vysbvŇa pochybnotke sµávnosti přédánía obsahu pmtokolů o odvazu nebezpečNm odpadu.
Pani
připomněla nutnost používáM reflexních vest u dětí MŠ a ZŠ v případě pohybu po pozemních
komunikacích v rámci výuky.
ZO však nebyl pkdložen zdokumentovanýzámam, že by vesty nebyly používány.

·

poukázala na možný střét újmú pana Kopečka, jako zastupitele obe a součamě dodavatele služby
µýměna vodoměrů v obci". Zároveň vaiesia dotaz na kvaliňkaci pana Kopečka k takovéto činnost.

Zahájení18:00 hod.
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Pan Kopeček namítl, že se stal vítězem řádného výběrového řízení, a to s nejlepší nabídkou, k čemuž existují
záuiamy a zápisy ze zasedání ZO. V případě potřeby je schopen potřebnou kvalifikaci k úkonům, které byly
předmětem soutěže a jež byla požadována pro výběrové řízení, dokižit.

·

Záměl podnět, zda by bylo možné movu oživit myšlenku nákupu deňbrilátoru pro obec.
V rámci debaty nedošlo ke shodě, zda by v akutním ohrožerúživota bylo rych|ejši|aické poätí zaň'zeníumktěného
v obci Či pomoc přivolanéjSDH Višňové, kteří mají toto zařízeni též k dispozici.
Na základě vmikjé debaty ZO pňsfbib projednáni, možnosti umÍstěnÍ dehbrilátoru na dostupném m Isté v areálu
Ústavu sociálni péče a možncsti případné souännosti ústavu v případě nutnosti použití tohoto zaň'zení jako jedné
z možných alternativ.

·

Pan
vyslovil dotaz k termínu dokončed územn& pIánu obce.
Pan starosta pňslibň, Že informace ke stavu územního pIánu zajktl a zodpoví na dalším zasedání ZO.

·

V souvislosti s debatou o možnosted nové výstavby rd v obci záměl dotaz na stav ptojektu ,Úpra vna vody pro
obec Tavíkovice".
Byly zopakovány informace, které zaměly na předešlém zasedánlZO v DobronicÍdi.

bqq č 4 uvčr
V 19:25 hod. pan starosta konstatwal, Že program sdiůze byl vyčerpán. Připomínky ne byly vzneseny žád né a ta k byla
Schůze ukončena.
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Zpracováno dne:

Zahájení18:00 hod.
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Ukončeni19:25 hod.

