Zasedání zastupitelstva obce Žďár
Číslo:
5
Datum: 19. 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., Kakáč Pavel,
Musil Zdeněk, Ivana Hlavinková
Omluveni: Pavel Kubík
Hosté: viz listina přítomných
Přivítání zastupitelů obce (dále jen ZO) předsedajícím schůze starostou panem Patrikem Mikuláškem. Zasedání
bylo svoláno na den 19.června 2017. Informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního
úřadu od 12.6.2017 a také bylo zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 12.6.2017. Zasedání
bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona o obcích.
Předsedající konstatoval, že je přítomno 8 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 29.května 2017
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2016
Různé
Ukončení schůze

Usnesení:
ad. 1) Hlasování o programu schůze.
Usnesení 65/5/17: Zastupitelstvo obce schválilo změnu programu schůze zastupitelstva..
bod č. 5) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene E.ON
bod č. 6) Rozpočtové opatření č. 1 a 2
bod č. 7) Zajištění zálohování dat
bod č. 8) Různé
Hlasování Pro: 8
Proti:
Usnesení bylo schváleno

0

Zdržel se: 0

ad. 2) Předsedající navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele:
Usnesení 66/5/17: Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu Bc. Jana Novotného a pana Ladislava
Novotného ml. a dále zapisovatele pana Patrika Mikuláška.
Hlasování Pro: 8
Proti:
Usnesení bylo schváleno

0

Zdržel se: 0

ad.3) Provedena kontrola plnění úkolů z minulé schůze konané dne 29. května 2017.
Usnesení 67/5/17: Zastupitelstvo obce schválilo plnění úkolů ze schůze konané dne 29. května 2017.
Hlasování Pro: 8
Proti:
Usnesení bylo schváleno

0

Zdržel se: 0

ad. 4) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2016 spolu s výsledkem zprávy o přezkoumání
hospodaření po zveřejnění na Úřední desce. Závěrečný účet obce a oznámení o něm byl zveřejněn od
30.5.2017 do 13.6.2017. Po dobu zveřejnění nebyly vzneseny žádné připomínky. Na základě Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Žďár (viz. příloha), které se uskutečnilo 9.2.2017 v
souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků
vyplynulo, že při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10
odst.3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to:
Zjištěné nedostatky při přezkoumání:
Nedostatky spočívající v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy –
zadavatel nezveřejnil na profilu zadavatele smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku a to do 15 dnů od jejího
uzavření
Usnesení 68/5/17 Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet obce za rok 2016 s výhradou. Dále projednalo
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a uzavírá jej s vyjádřením:
Obec do budoucna zajistí, aby byly uzavřené smlouvy na veřejné zakázky zveřejňovány na profilu zadavatele do
15 dnů od jejich uzavření.
Hlasování Pro: 8
Usnesení bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 5) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene E.ON
Usnesení 69/5/17: Zastupitelstvo obce schválilo předložený návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV014330041833/001 se společností E.ON Distribuce, a.s. v rámci realizované akce „Žďár – úprava DS, Kubík“ .
Hlasování Pro: 8
Usnesení bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 6) Rozpočtové opatření
Usnesení 70/5/17: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o provedení rozpočtového
opatření č. 1/2017 ke dni 30.4.2017 a rozpočtového opatření č. 2/2017 ke dni 31.5.2017 .
Hlasování Pro: 8
Usnesení bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 7) Zajištění zálohování dat
Usnesení 71/5/17: Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení datového uložiště ve výši do 20 000,- Kč včetně
DPH..
Hlasování Pro: 8
Usnesení bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 8) Různé
Ukončení schůze starostou v 19:00 hod.
Zapsal: Patrik Mikulášek

Ověřovatelé:
Bc. Jan Novotný
pan Ladislav Novotný ml.
Patrik Mikulášek
starosta

