ZÁPIS
o průběhu 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Železné v roce 2019,
konaného dne 20. února 2019 v 7.00 hod. na Obecním úřadě v Železném
Starosta Radomír Pavlíček zahájil 2. veřejné zasedání Zastupitelstva obce
Železné v roce 2019 (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 7.00 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 11.2.2019 a to nejméně
sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 6 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni: Pavlíček Radomír, Mgr. Humpolíková Miroslava, Záluská Irena,
Ing. Komůrka Jakub, Malíková Helena, Vacová Pavla
Nepřítomni: Bednář Lubomír, Veselá Simona, 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
2. zasedání zastupitelstva obce. Navrženy byly paní Helena Malíková a Pavla
Vacová, které vyslovily s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1.1/2/2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání
zastupitelstva obce paní Helenu Malíkovou a Pavlu Vacovou.
Hlasování: Pro – 6

Proti – 0

Zdržel se – 0

Starosta přednesl návrh programu zasedání, který byl členy zastupitelstva
schválen.
Usnesení č. 1.2/2/2019:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
Program zasedání:
1. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatelky, volba ověřovatele zápisu,
schválení programu zasedání zastupitelstva obce)
2. Inventarizace

3. Aktualizace smlouvy
4. Příloha č. 1 – svoz a separace odpadů
5. Technický dozor
6. Smlouva o smlouvě budoucí
7. Různé
Hlasování: Pro – 6

Proti – 0

Zdržel se – 0

Bod č. 2
Inventarizace
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zněním inventarizační zprávy a
výsledek inventarizace schválilo.
Usnesení č. 2/2/2019:
Zastupitelstvo obce schválilo výsledky inventarizace.
Hlasování: Pro – 6

Proti – 0

Zdržel se – 0

Bod č. 3
Aktualizace smlouvy
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo aktualizaci smluv pro obecní
knihovnu, tj. Smlouvu o poskytování odborných knihovnických služeb a
Zpracovatelskou smlouvu o ochraně osobních údajů. Zastupitelstvo pověřilo
starostu k podpisu smluv.
Usnesení č. 3/2/2019:
Zastupitelstvo obce schválilo aktualizaci smluv pro obecní knihovnu,
tj. Smlouvu o poskytování odborných knihovnických služeb a
Zpracovatelskou smlouvu o ochraně osobních údajů. Zastupitelstvo
pověřilo starostu k podpisu smluv.
Hlasování: Pro – 6

Proti – 0

Zdržel se – 0

Bod č. 4
Příloha č. 1 – svoz a separace odpadů
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo aktualizaci Přílohy č. 1 ke Smlouvě
č. 26/11 o odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci Železné pro rok
2019 s firmou KTS EKOLOGIE s.r.o. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem
Přílohy č. 1.
Usnesení č. 4/2/2019:
Zastupitelstvo obce schválilo aktualizaci Přílohy č. 1 ke Smlouvě č. 26/11

o odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci Železné pro rok 2019
s firmou KTS EKOLOGIE s.r.o. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem
Přílohy č. 1.
Hlasování: Pro – 6
Proti – 0
Zdržel se – 0
Bod č. 5
Technický dozor
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Příkazní smlouvu s panem
Ing. Petrem Pokorným na technický dozor akce „Železné, oprava komunikace
školka“. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 5/2/2019:
Zastupitelstvo obce schválilo Příkazní smlouvu s ing. Petrem Pokorným na
technický dozor akce „Železné, oprava komunikace školka“. Zastupitelstvo
pověřilo starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro – 6

Proti – 0

Zdržel

se

–

0

Bod č. 6
Smlouva o smlouvě budoucí
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení služebnosti inženýrské sítě na provedení stavby „Obec Železné –
přivaděč z JÚ Loupežníky (oprava, rekonstrukce), doplnění vodovodu (směr
Jamné)“. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 6/2/2019:
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě na provedení stavby „Obec Železné – přivaděč
z JÚ Loupežníky (oprava, rekonstrukce), doplnění vodovodu (směr
Jamné)“. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro – 6

Proti – 0

Zdržel se – 0

Bod č. 7
Různé
7.1 Zastupitelstvo obce Železné projednalo a schválilo přistoupení k projektu
„Zdravý kraj“.
Usnesení č. 7.1/2/2019:
Zastupitelstvo obce Železné schvaluje přistoupení k projektu „Zdravý
kraj“.
Hlasování: Pro – 6

Proti – 0

Zdržel se – 0

7.2 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání Žádosti o dotaci na projekt
„Podpora zdraví v Železném“, na JMK z programu Zdravé municipality JMK
2019.
Usnesení č. 7.2/2/2019:
Zastupitelstvo obce schválilo podání Žádosti o dotaci na projekt „Podpora
zdraví v Železném“, na JMK z programu Zdravé municipality JMK 2019.
Hlasování: Pro – 6

Proti – 0

Zdržel se – 0

7.3 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání Žádosti o dotaci na projekt
„Prostředky požární ochrany pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce
Železné“, na JMK z programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí Jihomoravského kraje na období 2017 - 2020.
Usnesení č. 7.3/2/2019:
Zastupitelstvo obce schválilo podání Žádosti o dotaci na projekt
„Prostředky požární ochrany pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů
obce Železné“, na JMK z programu Podpora jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 - 2020.
Hlasování: Pro – 6

Proti – 0

Zdržel se – 0

7.4 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nabídkovou cenu firmy JICOM,
spol. s. r. o. na zpracování projektové dokumentace na rozšíření veřejného
osvětlení v obci v lokalitě „k Vitaru“ ve výši 34 960 Kč.
Usnesení č. 7.4/2/2019:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nabídkovou cenu firmy JICOM,
spol. s. r. o. na zpracování projektové dokumentace na rozšíření veřejného
osvětlení v obci v lokalitě „k Vitaru“ ve výši 34 960 Kč.
Hlasování: Pro – 6

Proti – 0

Zdržel se – 0

7.5 Zastupitelstvo obce bere na vědomí příspěvek Mikroregionu Porta ve výši
100 000 Kč na opravu úseku cyklotrasy Štěpánovice – Lomnička a žádný další
příspěvek neodsouhlasilo.
Usnesení č. 7.5/2/2019:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí příspěvek Mikroregionu Porta ve výši
100 000 Kč na opravu úseku cyklotrasy Štěpánovice – Lomnička a žádný
další příspěvek neodsouhlasilo.

Hlasování: Pro – 6

Proti – 0

Zdržel se – 0

7.6 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na provedení stavby „Železné –
prodloužení vodovodního řadu a stoky splaškové kanalizace k parc. č. 475/1“.
Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 7.6/2/2019:
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě na provedení stavby „Železné – prodloužení
vodovodního řadu a stoky splaškové kanalizace k parc. č. 475/1“.
Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro – 6

Proti – 0

Zdržel se – 0

7.7 Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou firmy Atelier 99 na projektové
práce „Kulturní dům v Železném“ a souhlasí se zpracováním architektonické
studie pro novostavbu kulturního domu v Železném. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Usnesení č. 7.7/2/2019:
Zastupitelstvo schválilo firmu Atelier 99 jako zhotovitele architektonické
studie pro novostavbu kulturního domu v Železném a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro – 6

Proti – 0

Zdržel se – 0

7.8 Zastupitelstvo projednalo Žádost obce Lomnička o zvýšení příspěvku na
rozvoz obědů a navrhlo rozdělení celkových nákladů na rozvoz na polovinu,
přičemž v nákladech bude zahrnut i rozvoz do budoucí „Svazkové MŠ
VENKOV“ v Železném. V případě nesouhlasu obce Lomnička s daným
návrhem uzavře obec Železné s poskytovatelem vlastní smlouvu na rozvoz.
Usnesení č. 7.8/2/2019:
Zastupitelstvo schválilo podání návrhu obci Lomnička na rozdělení
celkových nákladů na rozvoz obědů na polovinu, přičemž v nákladech bude
zahrnut i rozvoz do budoucí „Svazkové MŠ VENKOV“ v Železném.
V případě nesouhlasu obce Lomnička s daným návrhem uzavře obec
Železné s poskytovatelem vlastní smlouvu na rozvoz.
Hlasování: Pro – 6

Proti – 0

Zdržel se – 0

7.9 Zastupitelstvo obce Železné v souladu se zmocněním dle zákona č. 183/2006

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), a dle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní řád“), rozhodlo ve
smyslu § 55 a odst. 2 stavebního zákona o pořízení Změny č. 1 územního plánu
Železné zkráceným postupem a jejím obsahu včetně rozšíření z vlastního
podnětu a schválilo žádost o pořizování Změny č. 1 územního plánu Železné
zkráceným postupem včetně rozšíření obsahu v souladu s ust. § 6 odst. 6 písm.
b) stavebního zákona.
Usnesení č. 7.9/2/2019:
Zastupitelstvo obce Železné v souladu se zmocněním dle zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), a dle zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní řád“),
rozhodlo ve smyslu § 55 a odst. 2 stavebního zákona o pořízení Změny č. 1
územního plánu Železné zkráceným postupem a jejím obsahu včetně
rozšíření z vlastního podnětu a schválilo žádost o pořizování Změny č. 1
územního plánu Železné zkráceným postupem včetně rozšíření obsahu
v souladu s ust. § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona.
Hlasování: Pro – 6

Proti – 0

Zdržel se – 0

7.10 Zastupitelstvo bylo seznámeno s možností zprostředkování spolupráce
s ukrajinským partnerem prostřednictvím Svazu měst a obcí České republiky.
Usnesení č. 7.10/2/2019:
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce prověřením podrobností
předložené nabídky na zprostředkování spolupráce s ukrajinským
partnerem prostřednictvím Svazu měst a obcí České republiky.
Hlasování: Pro – 6

Proti – 0

Zdržel se – 0

7.11 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 1, které
provedl starosta obce 5.2.2019 zejména z důvodu úhrady příspěvků DSO
Tišnovsko k dotaci na kontejnery. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 1, které je přílohou zápisu.
Usnesení č. 7.11/2/2019:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1, které provedl
starosta obce dne 5.2.2019.
Hlasování: Pro – 6

Proti – 0

Zdržel se – 0

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva
obce Železné v 8.15 hod.
V Železném dne 20. 2. 2019
Zapsala: Ing. Iva Olejníková
………………………….............
Radomír Pavlíček, starosta obce
Ověřovatel zápisu: Helena Malíková
Ověřila dne:

Pavla Vacová

