ZÁPIS
o průběhu 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Železné v roce 2020,
konaného dne 1. dubna 2020 v 18.00 hod. S ohledem na nouzový stav a
krizové opatření dle usnesení vlády č. 274 ze dne 23.3.2020 (122/2020 Sb.)
proběhlo jednání zastupitelstva distanční formou, tedy bez osobní
přítomnosti jednotlivých zastupitelů v jednací místnosti, a to
prostřednictvím telekonference.
Účast veřejnosti spočívající v její osobní přítomnosti byla v důsledku shora
uvedeného krizového opatření vyloučena.
Jednání Zastupitelstva Obce Železné bylo svoláno, neboť bylo nutné schválit
právní jednání nezbytná k dodržení termínů.
Starosta Radomír Pavlíček zahájil 3. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Železné
v roce 2020 (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 24.3.2020, 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, Synek Jaromír,
Veselá Simona, Záluská Irena, Ing. Komůrka Jakub, Bednář Lubomír
Nepřítomni: Vacová Pavla, Malíková Helena
Zapisovatelkou byla jmenována paní Mgr. Humpolíková
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
3. zasedání zastupitelstva obce. Navržena byla paní Veselá Simona, která
vyslovila s návrhem souhlas a p. Bednář Lubomír, který s návrhem vyslovil
souhlas.
Usnesení č. 1.1/3/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání
zastupitelstva obce p. Veselou Simonu a p. Bednáře Lubomíra.

Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

Starosta přednesl návrh programu zasedání, který byl členy zastupitelstva
schválen.
Usnesení č. 1.2/3/2020:
Zastupitelstvo schválilo následující program zasedání zastupitelstva:
Program zasedání:
1. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu,
schválení programu zasedání zastupitelstva obce)
2. Nadace ČEZ
3. Obnova vodních tůní v lokalitě Hradisko
4. Oprava kašny
5. Různé
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

Bod č. 2
Nadace ČEZ
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ na
vybudování dětského hřiště u Svazkové MŠ VENKOV v částce 605 495,- Kč.
Usnesení č. 2/3/2020:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ na
vybudování dětského hřiště u Svazkové MŠ VENKOV v částce 605 495,- Kč.
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

Bod č. 3
Obnova vodních tůní v lokalitě Hradisko
Zastupitelstvo obce projednalo výsledek poptávkového řízení na zakázku Obnova
vodních tůní v lokalitě Hradisko. S nejnižší cenou byla vybrána společnost
KAVYL spol. s r.o.. Zastupitelstvo obce schválilo dodavatelem prací na akci
Obnova vodních tůní v lokalitě Hradisko firmu KAVYL spol. s r.o.,
zastupitelstvo obce schválilo smlouvu a pověřilo starostu jejím podpisem.
Usnesení č. 3/3/2020:
Zastupitelstvo obce schválilo výsledek poptávkového řízení na zakázku
Obnova vodních tůní v lokalitě Hradisko. Zastupitelstvo obce schválilo
dodavatelem prací na akci Obnova vodních tůní v lokalitě Hradisko firmu
KAVYL spol. s r.o.. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu a pověřilo
starostu podpisem.

Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

Bod č. 4
Oprava kašny
Zastupitelstvo obce projednalo zadání poptávkového řízení na dodavatele prací
na akci – Oprava kašny v obci Železné. Zastupitelstvo schválilo příkazní
smlouvu s DSO Tišnovsko na uspořádání poptávkového řízení na výše
uvedenou akci a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 4/3/2020:
Zastupitelstvo obce schválilo zadání poptávkového řízení na dodavatele prací
na akci – Oprava kašny v obci Železné. Zastupitelstvo schválilo příkazní
smlouvu s DSO Tišnovsko na uspořádání poptávkového řízení na dodavatele
akce - Oprava kašny v obci Železné a pověřuje starostu podpisem příkazní
smlouvy.
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

Bod č. 5
Různé
Spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Smlouvu o příspěvku a zajištění dotačního
řízení ve věci spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov pro rok 2020
a pověřilo starostu jejím podpisem.
Usnesení č. 5.1/3/2020:
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o příspěvku a zajištění dotačního řízení ve
věci spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov pro rok 2020 a
pověřilo starostu jejím podpisem.
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

Rozpočtové opatření č. 1
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 1, které provedl
starosta obce 1.3.2020. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření
č. 1, které je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení č. 5.2/3/2020:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1, které provedl
starosta obce 1.3.2020.
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se - 0

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce
Železné v 18.45 hod.
V Železném dne 6.4.2020
Zapsala: Mgr. Miroslava Humpolíková
………………………….............
Radomír Pavlíček, starosta obce
Ověřovatelé zápisu:

