ZÁPIS
o průběhu 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Železné v roce 2022,
konaného dne 2. února 2022 v 18.00 hod. na Obecním úřadě v Železném
Starosta Radomír Pavlíček zahájil 1. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Železné
v roce 2022 (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 21.1.2022, a to nejméně
dvanáct dní přede dnem konání zasedání, a dále konstatoval, že je přítomno 6
členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni: Pavlíček Radomír, Ing. Komůrka Jakub, Záluská Irena,
Mgr. Humpolíková Miroslava, Vacová Pavla, Bednář Lubomír
Nepřítomni: Synek Jaromír, Veselá Simona, Malíková Helena
Zapisovatelkou byla jmenována paní Dita Čikovová
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
1. zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli p. Vacová Pavla a p. Záluská Irena,
které vyslovily s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1.1/1/2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání
zastupitelstva obce p. Vacovou Pavlu a p. Záluskou Irenu.
Hlasování: Pro – 6

Proti – 0

Zdržel se – 0

Starosta přednesl návrh programu zasedání, který byl členy zastupitelstva
schválen.
Usnesení č. 1.2/1/2022:
Zastupitelstvo schválilo následující program zasedání zastupitelstva:
Program zasedání:
1. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu,
schválení programu zasedání zastupitelstva obce)

2. Smlouva o souhlasu s umístěním a realizací stavby
3. Inventarizace
4. Různé
Hlasování: Pro – 6

Proti – 0

Zdržel se – 0

Bod č. 2
Smlouva o souhlasu s umístěním a realizací stavby
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o souhlasu s umístěním a
realizací stavby Osvětlení cyklostezky Železné. Stavba bude částečně
realizována na části pozemku parc. č. 2653/1, jehož vlastníkem je Obec Železné.
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 2/1/2022:
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o souhlasu s umístěním a realizací
stavby Osvětlení cyklostezky Železné. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu
podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro – 6

Proti – 0

Zdržel se – 0

Bod č. 3
Inventarizace
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zněním inventarizační zprávy a schválilo
výsledek inventarizace majetku za rok 2021.
Usnesení č. 3/1/2022:
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zněním inventarizační zprávy a
schválilo výsledek inventarizace majetku za rok 2021.
Hlasování: Pro – 6

Proti – 0

Zdržel se – 0

Bod č. 4
Různé
Kamerový systém
Zastupitelstvo obce na základě instalace kamerového systému k MŠ VENKOV
projednalo a schválilo dodatek smlouvy s městskou policií Tišnov o jeho využití.
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu podpisem dodatku.
Usnesení č. 4.1/1/2022:
Zastupitelstvo obce schválilo dodatek smlouvy s městskou policií Tišnov a
pověřilo starostu podpisem dodatku.
Hlasování: Pro – 6

Proti – 0

Zdržel se – 0

Smlouvy o zapůjčení kompostérů
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zněním smlouvy o výpůjčce movité věci,
která bude uzavírána mezi obcí a jednotlivými vypůjčiteli, kteří splní podmínky
poskytnutí kompostéru do bezplatné výpůjčky.
Usnesení č. 4.2/1/2022:
Zastupitelstvo obce schválilo znění smlouvy o výpůjčce movité věci, která
bude uzavírána mezi obcí a jednotlivými vypůjčiteli, kteří splní podmínky
poskytnutí kompostéru do bezplatné výpůjčky a pověřilo starostu podpisem
těchto smluv.
Hlasování: Pro – 6

Proti – 0

Zdržel se – 0

Výběrové řízení
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vyhlášení výběrového řízení pro
realizaci projektu veřejného osvětlení v lokalitě k Vitaru.
Usnesení č. 4.3/1/2022:
Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášení výběrového řízení pro realizaci
projektu veřejného osvětlení v lokalitě k Vitaru.
Hlasování: Pro – 6

Proti – 0

Zdržel se – 0

Dotace
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání těchto žádostí o dotaci z
rozpočtu Jihomoravského kraje:
- dotaci na opravu mostku z programu PRV JMK pro rok 2022
- dotaci na realizaci naučné stezky z programu EVVO 2022
- dotaci na podporu prodejny z programu Podpora provozu venkovských prodejen
JMK pro rok 2022
- dotaci pro obecní knihovnu z programu PRV JMK pro rok 2022
- dotaci na Kulturní léto z programu Podpora rozvoje v oblasti kultury
a památkové péče v roce 2022.
Usnesení č. 4.4/1/2022:
Zastupitelstvo obce schválilo podání těchto žádostí o dotaci z rozpočtu
Jihomoravského kraje:
- dotaci na opravu mostku
- dotaci na naučnou stezku
- dotaci na podporu prodejny
- dotaci pro obecní knihovnu

- dotaci na Kulturní léto
Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem žádostí.
Hlasování: Pro – 6

Proti – 0

Zdržel se – 0

Vyhláška č. 412/2021 sb.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se změnou vyhlášky č. 412/2021 Sb., která
ruší příjmovou položku 1340, která byla nahrazena novou položkou 1345. Z
tohoto důvodu bude v rozpočtu na rok 2022, který byl schválen na zasedání
zastupitelstva 8.12.2021, tato položka upravena.
Usnesení č. 4.5/1/2022:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí změnu vyhlášky č. 412/2021 sb., která
nabyla účinnosti 1.1.2022.
Hlasování: Pro – 6

Proti – 0

Zdržel se – 0

Pořízení navijáku
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pořízení navijáku za obecní traktor pro
účely terénních prací.
Usnesení č. 4.6/1/2022:
Zastupitelstvo obce schválilo pořízení navijáku za obecní traktor pro účely
terénních prací.
Hlasování: Pro – 5

Proti – 0

Zdržel se – 1 (Mgr. Humpolíková)

Regenerace multifunkčního hřiště
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nabídku firmy JM Demicarr. s.r.o. na
regeneraci povrchu multifunkčního hřiště ve výši 23 106 Kč.
Usnesení č. 4.7/1/2022:
Zastupitelstvo obce schválilo nabídku firmy JM Demicarr. s.r.o. na
regeneraci povrchu multifunkčního hřiště ve výši 23 106 Kč.
Hlasování: Pro – 6

Proti – 0

Zdržel se – 0

Zabezpečení KD
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo instalaci zabezpečení KD, dle
předložené nabídky.
Usnesení č. 4.8/1/2022:
Zastupitelstvo obce schválilo instalaci zabezpečení KD, dle předložené

nabídky.
Hlasování: Pro – 6

Proti – 0

Zdržel se – 0

Rozpočet komunikace
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s předběžným rozpočtem možného rozšíření
komunikace parc. č. 156.
Usnesení č. 4.9/1/2022:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí předběžný rozpočet možného rozšíření
komunikace parc. č. 156.
Hlasování: Pro – 6

Proti – 0

Zdržel se – 0

Nový zaměstnanec
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s plánovaným přijetím nového zaměstnance
obce.
Usnesení č. 4.10/1/2022:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí plánované přijetí nového zaměstnance
obce.
Hlasování: Pro – 6

Proti – 0

Zdržel se – 0

Návrh změny ÚP
Přítomní manželé Rozbořilovi seznámili zastupitelstvo obce s dokumenty k
návrhu změny ÚP. Starosta prověří možnost pořízení změny ÚP obce Železné.
Usnesení č. 4.11/1/2022:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí dokumenty k návrhu změny ÚP a
pověřilo starostu prověřením možnosti pořízení další změny ÚP obce
Železné.
Hlasování: Pro – 6

Proti – 0

Zdržel se – 0

Zrušení účtu FRB
Zastupitelé byli seznámeni se stavem FRB. Všechny půjčky byly splaceny a
zůstatek účtu bude po zrušení účtu převeden na BÚ u KB.
Usnesení č. 4.12/1/2022:
Zastupitelé berou na vědomí stav FRB, splacení všech úvěrů, zrušení účtu
FRB a převedení zůstatku na BÚ u KB.

Hlasování: Pro – 6

Proti – 0

Zdržel se – 0

Vyřazení kompostérů
Zastupitelé projednali vyřazení kompostérů z ostatního majetku obce na návrh
inventarizační komise.
Kompostéry byly převedeny v roce 2020 od DSO Mikroregion Porta a zařazeny
na účet 902. Kompostéry jsou využívány občany obce na základě smluv o
výpůjčce od roku 2013. Vzhledem k vysokému stavu opotřebení a obvyklé
životnosti kompostérů byly tyto ponechány vypůjčitelům k dalšímu využívání.
Usnesení č. 4.13/1/2022:
Zastupitelé schválili vyřazení kompostérů z ostatního majetku obce na návrh
inventarizační komise.
Hlasování: Pro – 6

Proti – 0

Zdržel se – 0

Rozpočtové opatření č. 1:
Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č. 1, které je přílohou tohoto
zápisu.
Usnesení č. 4.14/1/2022:
Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 1.
Hlasování: Pro – 6

Proti – 0

Zdržel se – 0

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce
Železné v 19:32 hod.
V Železném dne 2.2.2022
Zapsala: Dita Čikovová

………………………….............
Radomír Pavlíček, starosta obce
Ověřovatelé zápisu:

