Zasedání zastupitelstva obce Žďár
Číslo:
2
Datum: 5. dubna 2017
Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin.
Přítomní zastupitelé obce:
Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný ml., Pavel Kubík, Ing. Milan Smatana
Omluveni:, Musil Zdeněk, Kakáč Pavel, Mikulášková Libuše, Ivana Hlavinková
Hosté: viz listina přítomných
Přivítání zastupitelů obce (dále jen ZO) předsedajícím schůze starostou panem Patrikem Mikuláškem. Zasedání
bylo svoláno na den 5.dubna 2017. Informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního úřadu
od 29.3.2017 a také bylo zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 29.3.2017. 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)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Schválení programu schůze
Schválení ověřovatelů a zapisovatele
Kontrola úkolů a usnesení ze schůze konané dne 6.února 2017
Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2017
Schválení – aktualizace „Střednědobého rozpočtového výhledu“
Schválení účetní závěrky obce za rok 2016
Schválení účetní závěrky Mateřské školy za rok 2016
Schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 – Mateřská škola
Financování sociálních služeb – město Blansko
Financování provozu Mateřské školy v roce 2017
Modernizace vybavení Mateřské školy v roce 2017
Odvlhčení suterénu budovy obecního úřadu
Věcné břemeno E.ON
Nákup pozemků do majetku obce
Schválení dohody – společný školský obvod
Schválení obecně závazné vyhlášky – společný školský obvod
Schválení dohod o pracovní činnosti – údržba majetku obce
Schválení finančního daru – Svaz tělesně postižených
Schválení finančního daru – Myslivecký spolek Hřebenáč
Schválení finančního daru – Honební společenstvo Petrovice
Výběr zhotovitele PD – lokalita Stodůlky
Různé
Ukončení schůze

Usnesení:
ad. 1) Hlasování o programu schůze.
Usnesení 22/2/17: Zastupitelstvo obce schválilo změnu programu schůze zastupitelstva.
bod č.22) Veřejná kontrola Mateřské školy
bod č.23) Různé
Hlasování Pro: 5
Proti:
Usnesení bylo schváleno

0

Zdržel se: 0

ad. 2) Předsedající navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele:
Usnesení 23/2/17: Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu Ing. Milana Smatanu
Novotného ml. a dále zapisovatele pana Patrika Mikuláška.
Hlasování Pro: 5
Proti:
Usnesení bylo schváleno

0

a pana Ladislava

Zdržel se: 0

ad.3) Provedena kontrola plnění úkolů z minulé schůze konané dne 6. února 2017.
Usnesení 24/2/17: Zastupitelstvo obce schválilo plnění úkolů ze schůze konané dne 6. února 2017.
Hlasování Pro: 5
Proti:
Usnesení bylo schváleno

0

Zdržel se: 0

ad. 4) Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2017
Usnesení 25/2/17: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh rozpočtu obce na rok 2017.
Úkol: starosta obce zajistí zveřejnění na úřední desce a internetových stránkách obce
Hlasování Pro: 5
Proti: 0
Usnesení bylo schváleno

Zdržel se: 0

ad. 5) Schválení – aktualizace „Střednědobého rozpočtového výhledu“
Usnesení 26/2/17: Zastupitelstvo obce schválilo aktualizaci „Střednědobého rozpočtového výhledu“ pro roky
2017 – 2021.
Hlasování Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta obce zajistí zveřejnění na úřední desce a internetových stránkách obce
ad. 6) Schválení účetní závěrky obce za rok 2016
Usnesení 27/2/17: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2016“.
Hlasování Pro: 5
Usnesení bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 7) Schválení účetní závěrky Mateřské školy za rok 2016
Usnesení 28/2/17: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Žďár za
rok 2016.
Hlasování Pro: 5
Usnesení bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 8) Schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 – Mateřská škola
Usnesení 29/2/17: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh ředitelky Mateřské školy na rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2016, který bude rozdělen následovně: příděl do fondu odměn 32 495,40 Kč a
příděl do rezervního fondu 8 123,76 Kč.
Hlasování Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta předá informaci o schválení ředitelce Mateřské školy

ad. 9) Financování sociálních služeb – město Blansko
Usnesení 30/2/17: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo předložený návrh smlouvy na financování
sociálních služeb pro rok 2017 ve výši 10 000,- Kč předložený Městem Blanskem.
Hlasování Pro: 5
Proti: 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta zajistí podpis smlouvy

Zdržel se: 0

ad. 10) Financování provozu Mateřské školy v roce 2017
Usnesení 31/2/17: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo provedení oprav na místních
komunikacích. Jedná se o opravu zakončení místní komunikace u RD č.p. 143, realizaci propojení odvodnění
místní komunikace nad RD č.p. 151 do dešťové kanalizace a opravu sedmi propadlých dešťových vpustí a opravy
komunikací po zimním období.
Hlasování Pro : 5
Usnesení bylo schváleno

Proti : 0

Zdržel se : 0

ad. 11) Modernizace vybavení Mateřské školy v roce 2017
Usnesení 32/2/17: Zastupitelstvo obce projednalo ředitelskou Mateřské školy předložený návrh na modernizace
vybavení v roce 2017. Zastupitelstvo následně návrh modernizace (výměna postýlek včetně lůžkovin, zakoupení
skříní pro ukládání postýlek). Zastupitelstvo na tuto modernizaci vybavení schválilo částku 80 000,- Kč bez DPH.
Hlasování Pro : 5
Usnesení bylo schváleno

Proti : 0

Zdržel se : 0

ad. 12) Odvlhčení suterénu budovy obecního úřadu
Usnesení 33/2/17: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo uzavření smlouvy se společnosti
OsmoDry s.r.o., č.p. 148, 768 33 Dřínov na instalaci odvlhčovacího zařízení (odvlhčení zdiva) ve výši 43 400,- Kč
bez DPH (24 955,- Kč vč DPH bude uhrazeno do sedmi dnů od instalace a 24 955,- Kč vč. DPH po následném
měření, které proběhne po 6-9 měsících od instalace zařízení).
Hlasování Pro : 5
Proti : 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta zajistí podpis smlouvy

Zdržel se : 0

ad. 13) Věcné břemeno E.ON
Usnesení 34/2/17: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo uzavření „Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. PV-014330041295/002“ s E.ON Distribuce, a.s. ( Žďár – úprava DS, Marek).
Hlasování Pro : 5
Proti : 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta zajistí podpis smlouvy

Zdržel se : 0

ad. 14) Nákup pozemků do majetku obce
Usnesení 35/2/17: Zastupitelstvo obce schvaluje odkup části pozemku p.č. 2009 v k.ú. Žďár u Blanska, který je
v majetku manželů Bc. Jana Novotného a Ivety Novotné, Žďár č.p. 151, 679 02 Rájec – Jestřebí o výměře 152
m2 (nově vzniklý pozemek p.č. 2009/2) do majetku obce. Část pozemku bude odkoupena za 5 000,- Kč + náklady
spojené se zaměřením, sepsáním smlouvy a zapsání do katastru nemovitostí, které uhradí kupující.
Hlasování Pro : 5
Proti : 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta zajistí podpis smlouvy

Zdržel se : 0

Usnesení 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.
Úkol: starosta zajistí podpis kupní smlouvy
Hlasování Pro : 5
Proti : 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta zajistí podpis smlouvy

Zdržel se : 0

ad. 15) Schválení dohody – společný školský obvod
Usnesení 37/2/17: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo uzavření „Dohody“ o vytvoření
společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost vykonává „Základní škola Sloup, okres
Blansko, Sloup 200, 679 13 Sloup v Moravském krasu s Městysem Sloup
Hlasování Pro : 5
Proti : 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta zajistí podpis dohody

Zdržel se : 0

ad. 16) Schválení obecně závazné vyhlášky – společný školský obvod
Usnesení 38/2/17: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo vydání obecně závazné vyhlášky č.
1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.
Hlasování Pro : 5
Proti : 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta a místostarosta zajistí vydání vyhlášky

Zdržel se : 0

ad. 17) Schválení dohod o pracovní činnosti – údržba majetku obce
Usnesení 39/2/17: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o pracovní činnosti na zajištění údržby obce
od 6.4.2017 do 31.12.2017 s panem Ladislavem Novotným ml., Žďár č.p. 121 a panem Petrem Ševčíkem,
Petrovice č.p. 156.
Hlasování Pro : 5
Proti : 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta zajistí podpis dohod

Zdržel se : 0

ad. 18) Schválení finančního daru – Svaz tělesně postižených
Usnesení 40/2/17: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 2 000,- Kč Svazu tělesně postižených
České republiky místní organizace Vavřinec.
Hlasování Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta zajistí podpis darovací smlouvy
ad. 19) Schválení finančního daru – Myslivecký spolek Hřebenáč
Usnesení 41/2/17: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 2 000,- Kč Mysliveckému spolku Hřebenáč.
Hlasování Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta zajistí podpis darovací smlouvy
ad. 20) Schválení finančního daru – Svaz tělesně postižených
Usnesení 42/2/17: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 2 000,- Kč Honebnímu společenství
Petrovice.
Hlasování Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta zajistí podpis darovací smlouvy
ad. 21) Výběr zhotovitele PD – lokalita Stodůlky
Usnesení 43/2/17: Zastupitelstvo obce na základě informace starosty obce o podaných nabídkách na zpracování
PD pro lokalitu Stodůlky schválilo jako zhotovitele pana Odehnala Petra, Zahradní 676, 679 06 Jedovnice, IČO:
73796433 (viz nabídky ze dne 27.3.2017). Zastupitelstvo dále schvaluje uzavření smlouvy na projektovou a
inženýrskou činnost pro lokalitu „Stodůky“ ve výši 166 000,- Kč.
Hlasování Pro : 5
Proti : 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta zajistí podpis smlouvy

Zdržel se : 0

ad. 22) Veřejnosprávní kontrola MŠ Žďár
Usnesení 44/2/17: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o provedené veřejnosprávní
kontrole příspěvkové organizace Mateřské školy, která proběhla 14.3.2017. V rámci této kontroly nebyly zjištěny
žádné chyby a nedostatky.
Hlasování Pro : 5
Usnesení bylo schváleno

Proti : 0

Zdržel se : 0

ad. 23) Různé
Usnesení 45/2/17: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o vývoji dotace na pořízení
kompostérů v rámci společného projektu Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras.
Hlasování Pro : 5
Usnesení bylo schváleno

Proti : 0

Zdržel se : 0

Ukončení schůze starostou v 20:50 hod.
Zapsal: Patrik Mikulášek

Ověřovatelé:
Ing. Milan Smatana
pan Ladislav Novotný

Patrik Mikulášek
starosta

