Zasedání zastupitelstva obce Žďár
Číslo:
9
Datum: 20. prosince 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., Ivana
Hlavinková, Kakáč Pavel
Omluveni: Pavel Kubík, Musil Zdeněk,
Hosté: viz listina přítomných
Přivítání zastupitelů obce (dále jen ZO) předsedajícím schůze starostou panem Patrikem Mikuláškem. Zasedání
bylo svoláno na den 20. prosince 2017. Informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního
úřadu od 13. prosince 2017 a také bylo zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 13. prosince
2017. Zasedání bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona o obcích.
Předsedající konstatoval, že je přítomno 7 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)
6)
7)
8)
9)
10)

Schválení programu schůze
Schválení ověřovatelů a zapisovatele
Kontrola úkolů a usnesení ze schůze konané dne 4. prosince 2017
Prezentace – systém svozu a třídění odpadů
Schválení rozpočtu obce pro rok 2018
Schválení rozpočtu MŠ pro rok 2018
Rozpočtové opatření
Odměňování – zastupitelé
Prodej pozemku p.č. 2026 - oprava
Různé
Ukončení schůze

Usnesení:
ad. 1) Hlasování o programu schůze.
Usnesení 115/9/17: Zastupitelstvo obce schválilo změnu programu schůze zastupitelstva..
bod č. 10) Informace z dílčího přezkumu hospodaření
bod č. 11) Nákup motorové pily
bod č. 12) Smlouva na nákup užitkového vozidla
bod č. 13) Výběrové řízení na malotraktor - 2018
bod č. 14) Informace z valné hromady Svazku vodovodů a kanalizací
bod č. 15) Financování MŠ v roce 2017
bod č. 16) Různé
Hlasování Pro: 7
Proti:
Usnesení bylo schváleno

0

Zdržel se: 0

ad. 2) Předsedající navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele:
Usnesení 116/7/17: Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu paní Ivanu Hlavinkovou a pana Pavla
Kakáče a dále zapisovatele pana Patrika Mikuláška.
Hlasování Pro: 7
Proti:
Usnesení bylo schváleno

0

Zdržel se: 0

ad.3) Provedena kontrola plnění úkolů z minulé schůze konané dne 4. prosince 2017.
Usnesení 117/9/17: Zastupitelstvo obce schválilo plnění úkolů ze schůze konané dne 4. prosince 2017.
Hlasování Pro: 7
Proti:
Usnesení bylo schváleno

0

Zdržel se: 0

ad.4) Prezentace – systém svozu a třídění odpadů
Usnesení 118/9/17: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty, že se prezentace systému a třídění
odpadů na následující zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování Pro: 7
Usnesení bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad.5) Schválení rozpočtu obce pro rok 2018
Usnesení 119/9/17: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočet obce na rok 2018 po zveřejnění. Návrh
rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup od 5.12.2017. Rozpočet je
schválen beze změn oproti schválenému návrhu rozpočtu ze dne 4.12.2017.
Hlasování Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta obce zajistí zveřejnění na úřední desce a internetových stránkách obce. Účetní obce zapracuje
schválený rozpočet do účetnictví a odešle na JMK.
ad.6) Schválení rozpočtu MŠ pro rok 2018
Usnesení 120/9/17: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočet Mateřské školy (příspěvkové organizace)
na rok 2018 po zveřejnění. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup
od 5.12.2017. Rozpočet je schválen beze změn oproti schválenému návrhu rozpočtu ze dne 4.12.2017.
Hlasování Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta obce zajistí zveřejnění na úřední desce a internetových stránkách MŠ a informuje o schválení
rozpočtu ředitelku MŠ.
ad.7) Rozpočtové opatření
Usnesení 121/9/17: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o provedení rozpočtového
opatření č. 8/2017 ke dni 30.11.2017 .
Hlasování Pro: 7
Usnesení bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad.8) Odměňování - zastupitelé
Usnesení 122/9/17: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo změnu odměňování členů zastupitelstva
obce od 1.1.2018.
neuvolněný starosta obce
13 000,- Kč/měsíc
neuvolněný místostarosta obce
11 000,- Kč/měsíc
předseda finančního, kontrolního a kulturního výboru
1 250,- Kč/měsíc
členové zastupitelstva
800,- Kč/měsíc
Hlasování Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta zajistí informování účetní obce o schválené změně

Ad.9) Prodej pozemku p.č. 2026 - oprava
Usnesení 123/9/17: Zastupitelstvo obce projednalo informaci starosty o zjištěné chybě v psaní v usnesení č.
76/5/17 ze dne 28.6.2017, kdy bylo uvedeno chybně p.č. 2016 a mělo být uvedeny p.č. 2026. Zastupitelstvo obce
následně schválilo opravu textu usnesení č. 76/5/17:
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. 2026 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: 7
Usnesení bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad.10) Informace z dílčího přezkumu hospodaření
Usnesení 124/9/17: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce z dílčího přezkumu hospodaření
obce, které se uskutečnilo 5.12.2017.
Hlasování Pro: 7
Usnesení bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad.11) Nákup motorové pily
Usnesení 125/9/17: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo nákup motorové pily pro zajištění údržby
obecního majetku do výše 15 000,- Kč bez DPH.
Hlasování Pro: 7
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta zajistí nákup

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad.12) Smlouva na nákup užitkového vozidla
Usnesení 126/9/17: Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 113/8/17 ze dne 4.12.2017 nákup techniky pro
údržbu obce do výše 60 000,- Kč,- bez DPH na nákup užitkového vozidla včetně přívěsného vozíku.
Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo uzavření kupní smlouvy s panem Liborem Slaným, Žďár č.p.
93 na koupi užitkového vozidla Renault Berlingo ve výši 30 000,- Kč (včetně DPH
Hlasování Pro: 7
Proti: 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta zajistí podpis kupní smlouvy

Zdržel se: 0

Ad.13) Výběrové řízení na malotraktor - 2018
Usnesení 127/9/17: Zastupitelstvo obce schválilo vypsání výběrového řízení na zakoupení malotraktoru.
Hlasování Pro: 7
Proti: 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta zajistí vypsání výběrového řízení

Zdržel se: 0

Ad.14) Informace z valné hromady Svazku vodovodů a kanalizací
Usnesení 128/9/17: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci místostarosty obce z valné hromady Svazku
vodovodů a kanalizací měst a obcí.
Hlasování Pro: 7
Usnesení bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad.15) Financování MŠ v roce 2017
Usnesení 129/9/17: Zastupitelstvo obce schválilo, že v případě připsání mzdových prostředků na pokrytí platu
asistenta pedagoga na účet Mateřské školy do 31.12.2017, zřizovatel nenařídí odvod zvýšeného příspěvku zpět
do rozpočtu obce, ale o částku 74 000,- Kč poníží příspěvek na provoz pro rok 2018.
Hlasování Pro: 7
Proti: 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta informuje účetní obce a ředitelku MŠ

Zdržel se: 0

Ukončení schůze starostou v 19:20 hod.
Zapsal: Patrik Mikulášek

Ověřovatelé:
paní Ivana Hlavinková
pan Pavel Kakáč

Patrik Mikulášek
starosta

