Zasedání zastupitelstva obce Žďár
Číslo:
8
Datum: 4. 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 (příchod v 18:10 hod.)
Omluveni: Pavel Kubík, 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 4.prosince 2017. Informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního
úřadu od 27. listopadu 2017 a také bylo zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 27. listopadu
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)

Schválení programu schůze
Schválení ověřovatelů a zapisovatele
Kontrola úkolů a usnesení ze schůze konané dne 9. října 2017
Návrh rozpočtu obce pro rok 2018
Návrh rozpočtu MŠ pro rok 2018
Rozpočtové opatření
Smlouva sběrný dvůr Veselice
Svoz komunálního odpadu – dodatek pro rok 2018
Různé
Ukončení schůze

Usnesení:
ad. 1) Hlasování o programu schůze.
Usnesení 99/8/17: Zastupitelstvo obce schválilo změnu programu schůze zastupitelstva..
bod č. 9) Informace – pracovní místo
bod č. 10) Žádost MŠ o navýšení příspěvku
bod č. 11) Poplatek za svoz odpadu v roce 2018
bod č. 12) Poplatek za psa v roce 2018
bod č. 13) Aktualizace směrnice o finanční kontrole
bod č. 14) Opravy v bytě p. Henzel
bod č. 15) Technika pro údržbu obce
bod č. 16) Informace ze Spolku MAS
bod č. 17) Různé
Hlasování Pro: 5
Proti:
Usnesení bylo schváleno

0

Zdržel se: 0

ad. 2) Předsedající navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele:
Usnesení 100/8/17: Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu Bc. Jana Novotného a
Novotného ml. a dále zapisovatele pana Patrika Mikuláška.
Hlasování Pro: 5
Proti:
Usnesení bylo schváleno

0

pana Ladislav

Zdržel se: 0

18:10 hod. příchod paní Ivany Hlavinkové
ad.3) Provedena kontrola plnění úkolů z minulé schůze konané dne 9. října 2017.
Usnesení 101/8/17: Zastupitelstvo obce schválilo plnění úkolů ze schůze konané dne 9. října 2017.
Hlasování Pro: 6
Proti:
Usnesení bylo schváleno

0

Zdržel se: 0

ad.4) Návrh rozpočtu obce pro rok 2018
Usnesení 102/8/17: Zastupitelstvo obce schválilo předložený návrh rozpočtu obce pro rok 2018.
Hlasování Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta obce zajistí zveřejnění na úřední desce a internetových stránkách obce (elektronické úřední
desce)
ad.5) Návrh rozpočtu Mateřské školy pro rok 2018
Usnesení 103/8/17: Zastupitelstvo obce schválilo předložený návrh rozpočtu Mateřské školy (příspěvkové
organizace) pro rok 2018.
Hlasování Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta obce zajistí zveřejnění na úřední desce a internetových stránkách obce (elektronické úřední
desce)
ad.6) Rozpočtové opatření
Usnesení 104/8/17: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o provedení rozpočtového
opatření č. 6/2017 ke dni 30.9.2017 a rozpočtového opatření č. 7/2017 ke dni 31.10.2017 .
Hlasování Pro: 6
Usnesení bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad.7) Smlouva sběrný dvůr Veselice
Usnesení 105/8/17: Zastupitelstvo obce schválilo nový ceník na výpočet výše příspěvku na spolufinancování
provozu Sběrného dvora odpadů ve Veselici od 1.1.2018 předložený Obcí Vavřinec.
Hlasování Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta obce zašle informaci o schválení nového ceníku obci Vavřinec
Ad.8) Svoz komunálního odpadu – dodatek pro rok 2018
Usnesení 106/8/17: Zastupitelstvo obce schválilo aktualizaci „Přílohy č. 1“ ke Smlouvě o sběru, svozu a
odstraňování odpadu číslo 912002 se společností SUEZ Využití zdrojů a.s. pro rok 2018.
Hlasování Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta zajistí podpis aktualizované přílohy č. 1 a zaslání společnosti SUEZ a.s.

Ad.9) Informace – pracovní místo
Usnesení 107/8/17: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k „Dohodě o vytvoření pracovního
příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu e
Evropského sociálního fondu č. BKA-VZ-37*2017 ze dne 10.4.2017“ do 31.3.2018 mezi obcí Žďár a Úřadem
práce České republiky.
Hlasování Pro: 6
Proti: 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta zajistí podpis dodatku.

Zdržel se: 0

Ad.10) Žádost MŠ – navýšení příspěvku
Usnesení 108/8/17: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo ředitelkou Mateřské školy předloženou
žádost o navýšení provozní příspěvku v roce 2017 na pokrytí platu funkce asistenta pedagoga v Mateřské škole
Žďár, okres Blansko příspěvková organizace v celkové výši 74 000,- Kč.
Hlasování Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta zajistí předání informace o schválení ředitelce MŠ a účetní obce.

Ad.11) Poplatek za odpad v roce 2018
Usnesení 109/8/17: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o nákladech za likvidaci odpadů v roce 2017 a
současně schvaluje, že výše poplatku zůstane ve stejné výši jako v roce 2018:
občan do 15 roků včetně
420,- Kč
občan od 16 do 69 roků
470,- Kč
občan od 70 roků včetně
320,- Kč
objekt určený k rekreaci
470,- Kč
Zastupitelstvo obce dále schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č.2/2017 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se ruší
obecně závazná vyhláška č. 4/2016. Sazba poplatku včetně rozúčtování skutečných nákladů bude uvedená v
příloze, která bude tvořit nedílnou část vyhlášky č. 2/2017.
Hlasování Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta zveřejní schválenou vyhlášku na úřední desce obce a elektronické úřední desce

Ad.12) Poplatek za psa v roce 2018
Usnesení 110/8/17: Zastupitelstvo obce schválilo, že výše poplatku za psa v roce 2018 zůstane ve stejné výši
jako v roce 2017 (první pes 150,- a každý další 100,- Kč).
Hlasování Pro: 6
Usnesení bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad.13) Aktualizace – směrnice o finanční kontrole
Usnesení 111/8/17: Zastupitelstvo obce schválilo aktualizaci směrnice o finanční kontrole č. 1/2017.
Hlasování Pro: 6
Usnesení bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad.14) Opravy – byt p. Henzel
Usnesení 112/8/17: Zastupitelstvo obce projednalo předložené rozpočty na zajištění oprav v bytě (p. Henzel) a
následně schválilo zajištění nejnutnějších oprav (výměna vodovodní a sprchové baterie a oprava rozvodu vody na
sociálním zařízení).
Hlasování Pro: 6
Usnesení bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad.15) Technika na údržbu obce
Usnesení 113/8/17: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o neúspěšném podání žádosti o
dotaci na nákup techniky pro údržbu obecního majetku. Zastupitelstvo dále projednalo předložené varianty
zakoupení techniky pro údržbu a následně schválilo částku ve výši 60 000,- Kč (bez DPH) na zakoupení
užitkového vozidla včetně přívěsného vozíku.
Hlasování Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta bude průběžně informovat o plnění uvedeného usnesení
Ad.16) Informace – Spolek MAS
Usnesení 114/8/17: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty a místostarosty obce z jednání valné
hromady Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras.
Hlasování Pro: 6
Usnesení bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ukončení schůze starostou v 20:45 hod.
Zapsal: Patrik Mikulášek

Ověřovatelé:
Bc. Jan Novotný
pan Ladislav Novotný

Patrik Mikulášek
starosta

