ZÁPIS
o průběhu 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Železné v roce 2019,
konaného dne 25. září 2019 v 18.00 hod. na Obecním úřadě v Železném
Starosta Radomír Pavlíček zahájil 7. 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 11. 9. 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, Záluská Irena,
Malíková Helena, Veselá Simona, Ing. Komůrka Jakub, Bednář Lubomír
Nepřítomni: Vacová Pavla, Synek Jaromír
Zapisovatelkou byla jmenována paní Ing. Iva Olejníková.
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
7. zasedání zastupitelstva obce. Navrženy byly paní Malíková a paní Veselá,
které vyslovily s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1.1/7/2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 7. zasedání
zastupitelstva obce paní Malíkovou a paní Veselou.
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

Starosta přednesl návrh programu zasedání, který byl členy zastupitelstva
schválen.

Usnesení č. 1.2/7/2019:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
Program zasedání:
1. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu,
schválení programu zasedání zastupitelstva obce)
2. Smlouvy o zřízení věcného břemene
3. Rozpočtové opatření č. 6 a č. 7
4. Různé
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

Bod č. 2
Smlouvy o zřízení věcného břemene
2.1 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. NM-014330054142/001 se společností E.ON Distribuce, a. s.
v návaznosti na dokončení stavby s názvem „Železné, propoj TS SLN s TS
ZAHRADY p. č. 522“. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene
se sjednává ve výši 2.100 Kč bez DPH. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem
smlouvy.
Usnesení č. 2.1/7/2019:
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. NM-014330054142/001 se společností E.ON Distribuce, a. s. v návaznosti
na dokončení stavby s názvem „Železné, propoj TS SLN s TS ZAHRADY
p. č. 522“. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

2.2 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. NM-014330054143/002 se společností E.ON Distribuce, a. s.
v návaznosti na dokončení stavby s názvem „Železné, VN+TS+NNk, SLN
TECHCONTROL, p. č. 522“. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene
se sjednává ve výši 17.400 Kč bez DPH. Zastupitelstvo pověřilo starostu
podpisem smlouvy.
Usnesení č. 2.2/7/2019:
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. NM-014330054143/002 se společností E.ON Distribuce, a. s. v návaznosti

na dokončení stavby s názvem „Železné, VN+TS+NNk, SLN
TECHCONTROL, p. č. 522“. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem
smlouvy.
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

Bod č. 3
Rozpočtové opatření č. 6 a č. 7
3.1 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 6, které provedl
starosta dne 1.8.2019. RO je přílohou zápisu.
Usnesení č. 3.1/7/2019:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 6, které proved
starosta dne 1.8.2019. RO je přílohou zápisu.
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

3.2 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 7, které je
přílohou zápisu.
Usnesení č. 3.2/7/2019:
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 7, které je přílohou
zápisu.
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

Bod č. 4
Různé
4.1 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti
se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN). Smlouvou
obec zřizuje ve prospěch společnosti CETIN k pozemku p. č. 87, k. ú. Železné,
služebnost umístění a provozování komunikačního vedení a zařízení v rozsahu
geometrických plánů, které jsou přílohou smlouvy. Za služebnost poskytne
společnost CETIN obci náhradu ve výši 8.800 Kč bez DPH. Zastupitelstvo
pověřilo starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 4.1/7/2019:
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti se společností
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN). Smlouvou obec zřizuje
ve prospěch společnosti CETIN k pozemku p. č. 87, k. ú. Železné, služebnost
umístění a provozování komunikačního vedení a zařízení v rozsahu
geometrických plánů, které jsou přílohou smlouvy. Zastupitelstvo pověřilo
starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

4.2 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na zpracování Změny č. 1 Územního plánu Železné s paní Ing. arch. Martinou
Kabelkovou. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem.
Usnesení č. 4.2/7/2019:
Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování
Změny č. 1 Územního plánu Železné s paní Ing. arch. Martinou Kabelkovou.
Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem.
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

4.3 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Darovací smlouvu
s Jihomoravským krajem, který poskytne obci finanční dar ve výši 50.000 Kč
jako ocenění za dosažený výsledek v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku
2019. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem.
Usnesení č. 4.3/7/2019:
Zastupitelstvo obce schválilo Darovací smlouvu s Jihomoravským krajem,
který poskytne obci finanční dar ve výši 50.000 Kč jako ocenění za dosažený
výsledek v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2019. Zastupitelstvo
pověřilo starostu podpisem.
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

4.4 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o vzájemné propagaci
se společností KOMETA GROUP, a.s. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem
smlouvy.

Usnesení č. 4.4/7/2019:
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o vzájemné propagaci se společností
KOMETA GROUP, a.s. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

4.5 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zněním smlouvy o příspěvku a
zajištění dotačního řízení ve věci spolufinancování sociálních služeb v síti ORP
Tišnov pro rok 2019. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu a pověřilo starostu
podpisem.
Usnesení č. 4.5/7/2019:
Zastupitelstvo obce bylo schválilo smlouvu o příspěvku a zajištění dotačního
řízení ve věci spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov pro rok
2019. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu podpisem.
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 26. 9. 2019

Zapsala: Ing. Iva Olejníková

………………………….............
Radomír Pavlíček, starosta obce

Ověřovatelé zápisu:
Helena Malíková
Simona Veselá

