Zasedání zastupitelstva obce Žďár
Číslo:
6
Datum: 28. června 2017
Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin.
Přítomní zastupitelé obce:
Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Mikulášková Libuše, Ing. Milan Smatana, Ladislav Novotný ml.,
Omluveni: Pavel Kubík, Ivana Hlavinková, Kakáč Pavel, Musil Zdeněk,
Hosté: viz listina přítomných
Přivítání zastupitelů obce (dále jen ZO) předsedajícím schůze starostou panem Patrikem Mikuláškem. Zasedání
bylo svoláno na den 28.června 2017. Informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního
úřadu od 21.6.2017 a také bylo zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 21.6.2017. Zasedání
bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona o obcích.
Předsedající konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva, schůze je usnášeníschopná. V souladu
s ustanovením § 91 zákona o obcích je program zasedání ZO následující:
Program schůze:

1)
2)
3)
4)
5)

Schválení programu schůze
Schválení ověřovatelů a zapisovatele
Kontrola úkolů a usnesení ze schůze konané dne 19.května 2017
Schválení prodeje části pozemku p.č. 2026
Různé
Ukončení schůze

Usnesení:
ad. 1) Hlasování o programu schůze.
Usnesení 72/6/17: Zastupitelstvo obce schválilo změnu programu schůze zastupitelstva..
bod č. 4) Schválení prodeje části pozemku p.č. 2026
bod č. 5) Informace z jednání Svazku vodovodů a kanalizací
bod č. 6) Mateřská škola – oprava podlahy
bod č. 7) Různé
Hlasování Pro: 5
Proti:
Usnesení bylo schváleno

0

Zdržel se: 0

ad. 2) Předsedající navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele:
Usnesení 73/6/17: Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu Ing. Milana Smatanu a pana Ladislava
Novotného ml. a dále zapisovatele pana Patrika Mikuláška.
Hlasování Pro: 5
Proti:
Usnesení bylo schváleno

0

Zdržel se: 0

ad.3) Provedena kontrola plnění úkolů z minulé schůze konané dne 19. června 2017.
Usnesení 74/6/17: Zastupitelstvo obce schválilo plnění úkolů ze schůze konané dne 19. června 2017.
Hlasování Pro: 5
Proti:
Usnesení bylo schváleno

0

Zdržel se: 0

ad.4) Schválení prodeje části pozemku p.č. 2026
(samostatně hlasováno o zrušení usnesení a následně samostatně hlasováno o schválení prodeje části
pozemku)
Usnesení 75/6/17: Zastupitelstvo obce ruší Usnesení č. 36/2/17 (Zastupitelstvo obce schvaluje odkup části pozemku
p.č. 2024 a pozemku p.č. 2025 v k.ú. Žďár u Blanska, které jsou v majetku pana Františka Kubíka, Petrovice č.p. 186, 679 02
Rájec – Jestřebí o výměře celkem 99 m2 (jedná se o rozdíl výměry pozemku p.č. 2026 před dělením a scelováním uvedených
pozemků a po dělení a scelování) do majetku obce. Části pozemků budou odkoupeny za 40,- Kč/ m2 + náklady spojené se
zaměřením, sepsáním smlouvy a zapsání do katastru nemovitostí, které uhradí kupující), kterým schválilo prodej části

pozemku p.č. 2026.
Hlasování Pro: 5
Proti:
Usnesení bylo schváleno

0

Zdržel se: 0

Usnesení 76/5/17: Zastupitelstvo obce schvaluje odkup části pozemku p.č. 2024 o celkové výměře 145 m 2 (v
geometrickém plánu č. 353-110/2016 uvedeno jako plochy „e“+“f“) a části pozemku p.č. 2025 o celkové výměře
158 m2 (v geometrickém plánu č. 353-110/2016 uvedeno jako plochy „b“ + „g“ ). Část pozemku p.č. 2024 a p.č.
2025 o celkový výměře 303 m2 budou do majetku obce odkoupeny za 40,- Kč/m2. Zastupitelstvo obce dále
schvaluje prodej části pozemku p.č. 2016 o celkové výměře 203 m2 panu Františku Kubíkovi, Petrovice č.p. 186,
679 02 Rájec – Jestřebí (v geometrickém plánu č. 353-110/2016 uvedeno jako plochy „k“ o výměře 99 m2, plochy
“d“ o výměře 3 m2, plochy „i“ o výměře 99 m2 a plochy 2 m2 ). Zastupitelstvo obce dále schválilo, že uhradí náklady
spojené s převodem pozemků včetně správního poplatku katastrálnímu úřadu a náklady spojené se sepsáním
smlouvy.
Hlasování Pro: 5
Proti: 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta zajistí podpis kupní smlouvy

Zdržel se: 0

ad. 5) Informace z jednání Svazku vodovodů a kanalizací
Usnesení 77/6/17: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o jednání Svazku vodovodů a kanalizací
Hlasování Pro: 5
Usnesení bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad.6) Mateřská škola – oprava podlahy
Usnesení 78/6/17: Zastupitelstvo dále bere na vědomí informaci starosty obce o nižší pořizovací ceně nových
postýlek a skříněk pro Mateřskou školu a schvaluje, že za ušetřené finanční prostředky bude provedena oprava
podlahy vstupní chodby a schodiště (nebude překročena celková částka 80 000,- Kč bez DPH schválena
zastupitelstvem obce na schůzi ze dne 5. dubna 2017).
Hlasování Pro: 5
Usnesení bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 7) Různé
Ukončení schůze starostou v 18:20 hod.
Zapsal: Patrik Mikulášek

Ověřovatelé:
Ing. Milan Smatana
pan Ladislav Novotný ml.
Patrik Mikulášek
starosta

