ZÁPIS
o průběhu 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Železné v roce 2020,
konaného dne 15. ledna 2020 v 18.00 hod. na Obecním úřadě v Železném
Starosta Radomír Pavlíček zahájil 1. 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 18.12.2019, a to nejméně 7
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,
Bednář Lubomír, Synek Jaromír, Malíková Helena, Ing. Komůrka Jakub
Nepřítomni: Vacová Pavla, Veselá Simona,
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. Navržen byl pan Ing. Komůrka a p. Bednář,
kteří vyslovili s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1.1/1/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání
zastupitelstva obce Ing. Komůrku a p. Bednáře.
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

Starosta přednesl návrh programu zasedání, který byl členy zastupitelstva
schválen.
Usnesení č. 1.2/1/2020:
Zastupitelstvo schválilo následující program zasedání zastupitelstva:
Program zasedání:
1. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu,
schválení programu zasedání zastupitelstva obce)

2. Prodej pozemků
3. Koupě pozemků
4. Různé
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

Bod č. 2
1. Prodej pozemků
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej pozemků dle geometrického
plánu č. 414-15/2019 - parc.č. 389/1 a 390/2 v k.ú. Železné p. Hřebíčkovi. Záměr
byl vyvěšen na úřední desce 18.12.2019. Zastupitelstvo obce schválilo kupní
smlouvu a pověřilo starostu podpisem.
Usnesení č. 2.1/1/2020:
Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemků p. Hřebíčkovi dle
geometrického plánu č. 414-15/2019 a to:
p. č. 389/1
p. č. 390/2
Celkem

Cena za m²
5,0,5

rozloha
1721
36

Celková cena
8 605,18,8 623,-

Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu a pověřilo starostu podpisem.
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

2. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej pozemků dle geometrického
plánu č. 414-15/2019 – parc. č. 389/2, 389/4, 409/1 v k.ú. Železné p. Kupkovi.
Usnesení č. 2.2/1/2020:
Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemků dle geometrického plánu č.
414-15/2019 p. Kupkovi a to:
p. č. 389/2
p. č. 409/1
p. č. 389/4
Celkem

Cena za m²
5,17,5
5,-

rozloha
1273
657
20

Celková cena
6 365,11 497,100,17 962,-

Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu a pověřilo starostu podpisem.
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

Bod č. 3
Koupě pozemků
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo odkup pozemků parc. č. 1207, orná
půda, o výměře 53 m2 a pozemku p. č. 1208, orná půda, o výměře 236 m2 oba
v k.ú. Železné od Ing. Fialy za celkovou částku 28 900,- Kč. Zastupitelstvo obce
schválilo kupní smlouvu a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 3/1/2020:
Zastupitelstvo obce schválilo Kupní smlouvu na odkup pozemků p. č. 1207,
orná půda, o výměře 53 m2 a pozemku p. č. 1208, orná půda, o výměře 236
m2 oba v k.ú. Železné od Ing. Fialy za celkovou částku 28 900,- Kč a pověřilo
starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

Bod č. 4
Různé
1. Výběrové řízení - Víceúčelové centrum
Zastupitelstvo obce projednalo výsledek výběrového řízení na projektovou
dokumentaci „Víceúčelové centrum v Železném“. Komise doporučila firmu
Atelier 99 s.r.o. s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou za 844 000 Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo dodavatelem projektové dokumentace firmu
Atelier 99 s. r. o.. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu a pověřilo starostu
jejím podpisem.
Usnesení č. 4.1/1/2020:
Zastupitelstvo obce schválilo dodavatelem projektové dokumentace na
Víceúčelové centrum v Železném firmu Atelier 99 s.r.o. s ekonomicky
nejvýhodnější nabídkou 844 000,- Kč. Zastupitelstvo schválilo smlouvu a
pověřilo starostu podpisem.
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

2. Tisk knihy
Zastupitelstvo obce projednalo nabídky na tisk knihy „Železenští hoši“ od
tiskárny EUROPRINTY, spol. s r.o. a Sursum. Zastupitelstvo schválilo
ekonomicky nejvýhodnější nabídku od nakladatelství Sursum. Zastupitelstvo
obce schválilo smlouvu a pověřilo starostu podpisem.
Usnesení č. 4.2/1/2020:
Zastupitelstvo obce schválilo ekonomicky nejvýhodnější nabídku na tisk
knihy „Železenští hoši“ od nakladatelství Sursum. Zastupitelstvo schválilo
smlouvu a pověřilo starostu podpisem.

Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

3. Tišnovské noviny
Zastupitelstvo obce projednalo nabídku a možnost distribuce Tišnovských novin
obcí, pro jednotlivé domácnosti v obci.
Usnesení č. 4.3/1/2020:
Zastupitelstvo obce neschválilo nákup a distribuci Tišnovských novin obcí
pro jednotlivé domácnosti v obci.
Hlasování: Pro – 0

Proti – 7

Zdržel se – 0

4. Parkoviště před Kulturním domem
Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání nabídky manželům Škodovým na
odkup pozemku p. č. 218 v k.ú. Železné pro účely rozšíření parkoviště.
Usnesení č. 4.4/1/2020:
Zastupitelstvo schválilo podání nabídky manželům Škodovým na odkup
pozemku p. č. 218 v k.ú. Železné pro účely rozšíření parkoviště.
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

5. Kontejner
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou na odkup kontejneru za 41 000,Kč od firmy Ramirent. Zastupitelstvo neschválilo odkup kontejneru.
Usnesení č. 4.5/1/2020:
Zastupitelstvo obce neschválilo odkup kontejneru.
Hlasování: Pro – 0

Proti – 7

Zdržel se – 0

6. Prodej pozemku - vyjádření
Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí o vyjádření k záměru prodeje pozemku
parc. č. 1363 v k.ú. Železné ÚZSVM. Zastupitelstvo nemá námitky
k uvedenému prodeji.
Usnesení č. 4.6/1/2020:
Zastupitelstvo obce nemá námitky k záměru prodeje pozemku parc. č. 1363
v k.ú. Železné ÚZSVM.
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

7. Dar pro Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Tišnov
Zastupitelstvo projednalo a schválilo poskytnutí daru pro Svaz diabetiků ČR,
pobočný spolek Tišnov ve výši 5 000,- Kč na činnost. Zastupitelstvo schválilo
smlouvu a pověřilo starostu jejím podpisem.
Usnesení č. 4.7/1/2020:
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí daru pro Svaz diabetiků ČR, pobočný
spolek Tišnov ve výši 5 000,- Kč. Zastupitelstvo schválilo smlouvu a pověřilo
starostu jejím podpisem.
Hlasování: Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

Zastupitelstvo dále projednalo kalendář akcí plánovaných na rok 2020 a návrh na
ocenění pana Pavlíka.
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce
Železné v 19.45 hod.
V Železném dne 17.1. 2020
Zapsala: Dita Čikovová
………………………….............
Radomír Pavlíček, starosta obce
Ověřovatelé zápisu:

