Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nový Telečkov, č. 17
Místo konání: Budova obecního úřadu
Zahájení zasedání dne 14. 12. 2021 v 18:00 hod.
Počet přítomných členů: Vítězslav Brabec, Jaromír Jura, Martin Vostal, Martin Sedláček, Hana
Brabcová, Večeřová Petra, Milan Teplý
tj. 7 členů ze 7 členů ZO.
Omluvil se:
Hosté: 1) Starosta Vítězslav Brabec přivítal přítomné členy ZO, občany a hosty a zahájil zasedání ZO:
a) konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce
b) podle počtu přítomných členů ZO konstatoval, že zasedání ZO je schopno se usnášet,
c) jmenoval zapisovatele pro vyhotovení zápisu, kterým je Marie Mejzlíková,
d) seznámil členy zastupitelstva obce, že nebyly proti minulému zápisu vzneseny námitky,
.
Schválení programu jednání ZO a určení ověřovatelů:
starosta přečetl navržený program a navrhl doplnit o bod č. 6 Místní komunikace směr
Oslavička
– starosta vyzval k hlasování:
Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
a) navrhl ověřovatele zápisu p. Petra Večeřová, p. Hana Brabcová a vyzval k hlasování o schválení
ověřovatelů,
Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 17/1/2021:
Zastupitelstvo počtem7 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

b)

Rozpočtové opatření
Schválení rozpočtu na rok 2022
Žádost o odkup pozemku
Prodej pozemku
Projekt KLUBOVNA
Místní komunikace směr Oslavička

jako ověřovatele zápisu p. Večeřová, p. Brabcová
Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu:

1)

Rozpočtové opatření:
Starosta předložil ZO rozpočtové opatření č. 7. Po kontrole vzali zastupitelé rozpočtové opatření
na vědomí.

Usnesení č 17/2/2021 :
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7.
Příloha č. 1.

2)

Schválení rozpočtu na rok 2022

Dne 19. 11. 2021 byl vyvěšen na úřední desku kamennou i elektronickou návrh rozpočtu obce Nový
Telečkov na rok 2022. Tento návrh byl připraven jako rozpočet vyrovnaný. Tento návrh připravil
finanční výbor. Byla splněna zákonná povinnost zveřejnění rozpočtu minimálně 15 dnů před
projednáváním. V průběhu této doby, nikdo nepřišel s žádným návrhem nebo připomínkou. Starosta
seznámil přítomné s jednotlivými body rozpočtu a ponechal prostor k diskuzi ohledně návrhu
rozpočtu. Proti sestavenému rozpočtu nikdo nevznesl námitky.
Hlasování: pro 7 proti 0 : zdrželi se: 0
Usnesení č. 17/3/2021 :
ZO Nový Telečkov schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2022 ve výši 2 317 200,- Kč.
Příloha č. 2

3)

Žádost o odkup pozemku

Starosta přednesl žádost o odkup pozemku od místního občana. Zastupitelé žádost projednali a shodli
se, že pozemek v žádosti prodávat nebudou.

4)

Prodej pozemků

Dne od 2.11.2021 do 19.11.202 byl na úřední desku kamennou i elektronickou vyvěšen záměr
prodeje pozemků: p.č. 950/3 – ostatní plocha o výměře 1764 m 2, oddělenou geometrickým plánem firmy
GEO vm, s.r.o. – geodetické služby, Třebíčská 1540, Velké Meziříčí, ze dne 13.10.2021, číslo plánu
156-250/2021 díl a) o výměře 33 m 2, bude přecházet na parcelu st. 33/1 o výměře 1275 m 2.
Přišla nabídka:
Nabídka pana Jiřího Hnízdila na cenu 1320,- Kč
Starosta seznámil zastupitele s návrhem kupní smlouvy.
Zastupitelé souhlasí s prodejem pozemku a zároveň pověřili starostu k dalšímu jednání a podpisu kupní
smlouvy.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 950/3 díl a), výměra 33 m 2, cena celkem 1320,- Kč panu Jiřímu
Hnízdilovi.
Hlasování pro 7, proti 0, zdržel se0.
Usnesení č. 17/4/2021 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
prodej pozemku p.č. 950/3 díl a), výměra 33 m 2, cena celkem 1320,- Kč panu Jiřímu Hnízdilovi.

,
5)

Projekt KLUBOVNA

Starosta předložil návrhy na využití půdních prostor na KD. ZO se shodli na realizaci projektu
KLUBOVNA, který by se mohl financovat z dotace POV 2022.

6)

Místní komunikace směr Oslavička

Pan Vostal předložil návrh na převedení místní komunikace ve vlastnictví obce na komunikaci
účelovou. Zastupitelé souhlasí a k dalšímu jednání pověřují pana Martina Vostala.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZO schvaluje záměr převedení místní komunikace směr Oslavička na komunikaci účelovou.
Hlasování pro 7, proti 0, zdržel se0.
Usnesení č. 17/5/2021 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
záměr převedení místní komunikace směr Oslavička na komunikaci účelovou. K dalšímu jednání
pověřují pana Martina Vostala.
7)

Návrhy , připomínky a podněty:

Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZO v 20.00 hod. ukončil.
Zápis vyhotovila Mejzlíková Marie dne: 15.12. 2021

……………………..
místostarosta
Ověřovatelé:
…………………..

…………………

……………………
starosta

