ZÁPIS
o průběhu 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Železné v roce 2019,
konaného dne 10. července 2019 v 18.00 hod. na Obecním úřadě v Železném
Starosta Radomír Pavlíček zahájil 6. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Železné
v roce 2019 (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.00 hod. a všechny přivítal.
Bod č. 1
Technický bod
Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední
desce Obecního úřadu a na internetových stránkách 28. 6. 2019, a to nejméně
sedm dní přede dnem konání zasedání, a dále konstatoval, že je přítomno
7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni: Pavlíček Radomír, Mgr. Humpolíková Miroslava, Vacová Pavla,
Malíková Helena, Veselá Simona, Synek Jaromír, Záluská Irena
Nepřítomni: Ing. Komůrka Jakub, Bednář Lubomír
Zapisovatelkou byla jmenována paní Simona Veselá.
Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je
vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu
6. zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli paní Vacová a pan Synek,
kteří vyslovili s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1.1/6/2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 6. zasedání
zastupitelstva obce paní Vacovou a pana Synka.
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

Starosta přednesl návrh programu zasedání, který byl členy zastupitelstva
schválen.
Usnesení č. 1.2/6/2019:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:

Program zasedání:
1. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu,
schválení programu zasedání zastupitelstva obce)
2. Darovací smlouva
3. Dotace
4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o investičním příspěvku
5. Rozpočtové opatření č. 4
6. Různé
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

Bod č. 2
Darovací smlouva
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Darovací smlouvu s Jihomoravským
krajem na sadu vratných nápojových kelímků. Zastupitelstvo pověřilo starostu
podpisem.
Usnesení č. 2/6/2019:
Zastupitelstvo obce schválilo Darovací smlouvu s Jihomoravským krajem
na sadu vratných nápojových kelímků. Zastupitelstvo pověřilo starostu
podpisem.
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

Bod č. 3
Dotace
3.1 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu Změna č. 1 územního plánu
Železné ve výši 90.000 Kč. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem.
Usnesení č. 3.1/6/2019:
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na realizaci projektu Změna č. 1 územního plánu
Železné ve výši 90.000 Kč. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem.
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

3.2 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci ŽELEZNÉ, oprava komunikace školka
ve výši 263.000 Kč. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem.
Usnesení č. 3.2/6/2019:
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na akci ŽELEZNÉ, oprava komunikace školka
ve výši 263.000 Kč. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem.
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

3.3 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zněním Registraci akce vydanou
Ministerstvem pro místní rozvoj na projekt ŽELEZNÉ – oprava místní
komunikace na poskytnutí dotace ve výši 1.228.338 Kč. Zastupitelstvo obce
schválilo přijetí dotace a pověřuje starostu podpisem Rozhodnutí o poskytnutí
dotace.
Usnesení č. 3.3/6/2019:
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zněním Registraci akce vydanou
Ministerstvem pro místní rozvoj na projekt ŽELEZNÉ – oprava místní
komunikace na poskytnutí dotace ve výši 1.228.338 Kč. Zastupitelstvo obce
schválilo přijetí dotace a pověřuje starostu podpisem Rozhodnutí o
poskytnutí dotace.
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

Bod č. 4
Dodatek č. 2 ke smlouvě o investičním příspěvku
4.1 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě
o poskytnutí investičního příspěvku č. 2/2018 se Svazkem vodovodů a kanalizací
Tišnovsko na zajištění stavby Železné, obytný soubor Záhomí, komunikace
a inženýrské sítě, 3. Etapa vodojem. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem.
Usnesení č. 4.1/6/2019:
Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí
investičního příspěvku č. 2/2018 se Svazkem vodovodů a kanalizací
Tišnovsko na zajištění stavby Železné, obytný soubor Záhomí, komunikace
a inženýrské sítě, 3. etapa vodojem. Zastupitelstvo pověřilo starostu
podpisem.

Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

4.2 Zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečné vyúčtování vzájemných závazků
a pohledávek s firmou Železné Záhomí – Jižní Svahy s. r. o. na základě uzavřené
Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu ze dne 10. 6. 2013 a návazně
uzavřených Dodatků č. 1., č. 2, č. 3 a č. 4.
Usnesení č. 4.2/6/2019:
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

Bod č. 5
Rozpočtové opatření č. 4
5.1 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 4., které provedl
starosta 20.6.2019, a které je přílohou zápisu.
Usnesení č. 5.1/6/2019:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 4, které provedl
starosta 20.6.2019, a které je přílohou zápisu.
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

5.2 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 5, které je
přílohou zápisu.
Usnesení č. 5.2/6/2019:
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 5, které je přílohou
zápisu.
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

Bod č. 6
Různé
6.1 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a bere na vědomí schválené závěrečné
účty svazků DSO Tišnovsko, DSO VaK Tišnovsko a DSO Mikroregion Porta a
závěrečným účtem KTS Ekologie.

Usnesení č. 6.1/6/2019:
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a bere na vědomí schválené závěrečné
účty svazků DSO Tišnovsko, DSO VaK Tišnovsko a DSO Mikroregion Porta
a závěrečným účtem KTS Ekologie.
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

6.2 Zastupitelstvo obce projednalo Žádost Mysliveckého sdružení Drásov z. s.
o poskytnutí finančního příspěvku na zřízení betonových napajedel v obci
Železné. Žádost byla zastupitelstvem zamítnuta z důvodu tvorby vlastních
opatření obce na zadržení vody v krajině.
Usnesení č. 6.2/6/2019:
Zastupitelstvo obce zamítlo Žádost Mysliveckého sdružení Drásov z. s.
o poskytnutí finančního příspěvku na zřízení betonových napajedel v obci
Železné.
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

6.3 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě
s firmou TVORBA KRAJINY s.r.o. na obstarání záležitostí investora pro akci
„Realizace tůní v lokálním biocentru Hradisko“, v k. ú. Železné. Zastupitelstvo
obce pověřilo starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 6.3/6/2019:
Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě s firmou
TVORBA KRAJINY s.r.o. na obstarání záležitostí investora pro akci
„Realizace tůní v lokálním biocentru Hradisko“, v k. ú. Železné.
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

6.4 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o vkladu majetku, kterou
se převádí nově vybudovaná MŠ VENKOV do hospodaření svazku DSO
Tišnovsko a pověřuje starostu podpisem.
Usnesení č. 6.4/6/2019:
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o vkladu majetku, kterou se převádí

nově vybudovaná MŠ VENKOV do hospodaření svazku DSO Tišnovsko a
pověřilo starostu podpisem.
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce
Železné v 19.00 hod.
V Železném dne 12. 7. 2019
Zapsala: Simona Veselá

………………………….............
Radomír Pavlíček, starosta obce
Ověřovatelé zápisu:
Pavla Vacová
Jaromír Synek

