Zasedání zastupitelstva obce Žďár
Číslo:
7
Datum: 9. října 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
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 9.října 2017. Informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního úřadu
od 2.10.2017 a také bylo zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 2.10.2017. Zasedání bylo
svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona o obcích.
Předsedající konstatoval, že je přítomno 6 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)

Schválení programu schůze
Schválení ověřovatelů a zapisovatele
Kontrola úkolů a usnesení ze schůze konané dne 28.června 2017
Rozpočtové opatření
Přístup do základních registrů – software
Právní zastupování obce
Dotace – realizace chodníku na Petrovice
Dotace – technika pro údržbu majetku obce
Smlouva – spisová služba
Příspěvek na financování IDS v roce 2018
Informace – Vodárenská a.s.
Úprava dopravního značení
Jmenování inventární komise
Finanční dar – SDH okrsek Sloup
Různé
Ukončení schůze

Usnesení:
ad. 1) Hlasování o programu schůze.
Usnesení 79/7/17: Zastupitelstvo obce schválilo změnu programu schůze zastupitelstva..
bod č. 15) Oprava bytu
bod č. 16) Projed pozemku – paní Barcová
bod č. 17) Informace – dotace kompostéry
bod č. 18) Informace MŠ
bod č. 19) Technika pro údržbu obce
bod č. 20) Různé
Hlasování Pro: 6
Proti:
Usnesení bylo schváleno

0

Zdržel se: 0

ad. 2) Předsedající navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele:
Usnesení 80/7/17: Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu paní Ivanu Hlavinkovou a Libuši
Mikuláškovou a dále zapisovatele pana Patrika Mikuláška.
Hlasování Pro: 6
Proti:
Usnesení bylo schváleno

0

Zdržel se: 0

ad.3) Provedena kontrola plnění úkolů z minulé schůze konané dne 28. června 2017.
Usnesení 81/7/17: Zastupitelstvo obce schválilo plnění úkolů ze schůze konané dne 28. června 2017.
Hlasování Pro: 6
Proti:
Usnesení bylo schváleno

0

Zdržel se: 0

ad.4) Rozpočtové opatření
Usnesení 82/7/17: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o provedení rozpočtového
opatření č. 3/2017 ke dni 30.6.2017, rozpočtového opatření č. 4/2017 ke dni 31.7.2017 a rozpočtového opatření
č. 5/2017 ke dni 31.8.2017 .
Hlasování Pro: 6
Usnesení bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 5) Přístup do základních registrů - software
Usnesení 83/7/17: Zastupitelstvo obce schválilo zakoupení softwaru Munizar Standard pro zajištění přístupu
k základním registrům dle nabídky ze 17.7.2017 ve výši 7 440,- Kč bez DPH.
Hlasování Pro: 6
Usnesení bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad.6) Právní zastupování obce
Usnesení 84/7/17: Zastupitelstvo obce schválilo „Smlouvu o poskytování právních služeb“ s JUDr. Vlastou
Němcovou v souvislosti s užíváním obecního bytu.
Hlasování Pro: 6
Proti: 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta zajistí uzavření smlouvy.

Zdržel se: 0

Ad.7) Dotace – realizace chodníku na Petrovice
Usnesení 85/7/17: Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování žádosti o dotaci ze SFDI včetně zpracování
bezpečnostního auditu na realizaci chodníku na Petrovice s Ing. Tomášem Rakem na základě nabídky ze dne
29.9.2017.
Hlasování Pro: 4
Usnesení nebylo schváleno

Proti: 1 (Hlavinková I.)

Zdržel se: 1 (Mikulášková L.)

Ad.8) Dotace – technika pro údržbu majetku obce
Usnesení 86/7/17: Zastupitelstvo schválilo podání žádosti z Programu rozvoje venkova 2014-2020, 5.kolo
vypsaném Státním zemědělským intervenčním fondem na pořízení techniky pro údržbu lesa. Zastupitelstvo
současně schválilo uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem „Štěpánková – analýzy s.r.o., kpt. Jaroše 29, 680 01
Boskovice“ na zpracování a podání žádosti o dotace ve výši 10 000,- Kč.
Hlasování Pro: 6
Proti: 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta zajistí uzavření smlouvy.

Zdržel se: 0

Ad.9) Smlouva – spisová služba
Usnesení 87/7/17: Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o dílo se společností „GORDIC spol s r.o.,
Erbenova 4, 586 01 Jihlava“ na poskytování hostované spisové služby, metodické podpory (aktualizace
spisového a skartačního řádu).
Hlasování Pro: 6
Proti: 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta zajistí uzavření smlouvy.

Zdržel se: 0

Ad.10) Příspěvek na financování IDS v roce 2018
Usnesení 88/7/17: Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek ve výši 20 050,- na financování systému IDS
JMK na rok 2018.
Hlasování Pro: 6
Usnesení bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad.11) Informace Vodárenská a.s.
Usnesení 89/7/17: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o povinnostech hasičských sborů
při provádění odběrů vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a o možných sankcích za neohlášené odběry.
Hlasování Pro: 6
Proti: 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta bude o povinnostech informovat SDH Žďár

Zdržel se: 0

Ad.12) Úprava dopravního značení
Usnesení 90/7/17: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo předložený návrh na realizaci úpravy
dopravního značení v ulicích, kde jsou v současné době osazeny svislé dopravní značky „Průjezd zakázán“ a
zajištění úpravy svislého dopravního značení na křižovatce u nádrže „Stávek“.
Hlasování Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta zajistí projednání na Policii ČR a odboru dopravy Městského úřadu Blansko
Ad.13) Jmenování inventární komise
Usnesení 91/7/17: Zastupitelstvo obce schválilo jmenování inventarizační komise ve složení pan Patrik
Mikulášek, paní Mikulášková Vladimíra., paní Lenka Vybíhalová, pan Pavel Kakáč a pan Ladislav Novotný.
Zastupitelstvo obce schvaluje nařízení k provedení inventury ke dni účetní závěrky tj. k 31.12.2017.
Hlasování Pro: 6
Usnesení bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad.14) Finanční dar – SDH okrsek Sloup
Usnesení 92/7/17: Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 1 000,- Kč na činnost SH
ČMS okrsku Sloup.
Hlasování Pro: 6
Usnesení bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad.15) Oprava bytu
Usnesení 93/7/17: Zastupitelstvo obce projednalo předložený návrh na opravu sociálního zařízení v obecním
bytě (p. Henzel). Zastupitelstvo pověřilo starosty, aby zajistil zpracování cenové nabídky na výše uvedenou
opravu. .
Hlasování Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta zajistí zpracování cenové nabídky, kterou předloží k projednání na následující schůzi
zastupitelstva

Ad.16) Prodej pozemku
Usnesení 94/7/17: Zastupitelstvo obce schvaluje odkup části pozemku p.č. 1/2 od paní Evy Barcové o celkové
výměře 47 m2 (v geometrickém plánu č. 347-192/2015 uvedeno jako nově vzniklé pozemky p.č. 1/5 a 1/6) a části
pozemku p.č. 10/2 od pana Jiřího Štolpy a paní Jany Štolpové o celkové výměře 17 m2 (v geometrickém plánu č.
347-192/2015 uvedeno jako nový pozemek p.č. 2027 ). Část pozemku p.č. 1/2 a p.č. 10/2 o celkový výměře 64
m2 budou do majetku obce odkoupeny za 40,- Kč/m2. Zastupitelstvo obce dále schvaluje prodej části pozemku
p.č. 993/40 o celkové výměře 118 m2 (v geometrickém plánu č. 347-192/2015 uvedeno jako nově vzniklý
pozemek p.č. 993/60 o výměře 83 m2, nově vzniklý pozemek p.č. 993/61 o výměře 33 m2, nově vzniklý pozemek
p.č. 993/62 o výměře 2 m2 ) a části pozemku p.č. 987 o celkové výměře 15 m2 (v geometrickém plánu č. 347192/2015 uvedeno jako nově vzniklý pozemek p.č. 987/6 o výměře 15 m 2). Zastupitelstvo obce dále schválilo, že
pozemky budou prodány za 40,- Kč/m2 a současně schvaluje, že náklady spojené s převodem pozemků včetně
správního poplatku katastrálnímu úřadu a náklady spojené se sepsáním smlouvy,budou rozděleny poměrnou
částí mezi paní Evu Barcovou a obec Žďár.
Hlasování Pro: 6
Proti: 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta zajistí podpis kupní smlouvy

Zdržel se: 0

Ad.17) Informace – dotace kompostéry
Usnesení 95/7/17: Zastupitelstvo obce bere na vědomí aktuální informace o aktuálním stavu dodávek
kompostérů a štěpkovače.
Hlasování Pro: 6
Usnesení bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad.18) Informace MŠ
Usnesení 96/7/17: Zastupitelstvo obce bere na vědomí aktuální informace o provozních změnách v Mateřské
škole od nového školního roku 2017/2018 včetně informací o financování provozu Mateřského školy.
Hlasování Pro: 6
Usnesení bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad.19) Technika pro údržbu obce
Usnesení 97/7/17: Zastupitelstvo obce projednalo předložený návrh na zakoupení techniky pro zajištění údržby
majetku obce (užitkové vozidlo + přívěsný vozík). Zastupitelstvo pověřilo starosty a místostarosty obce
k předložení návrhů k dalšímu projednání.
Hlasování Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta a místostarosta předložení na následující schůzi návrh na pořízení techniky
Ad.20) Různé
Usnesení 98/7/17: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starosty:
Aktuální informace lokalita Stodůlky
Aktuální informace lokalita Bs7¨
Informace o opravách elektroinstalace v kapličce
Informace k novele zákona o středu zájmů
Informace k problematice GDPR
Informace o termínu auditu
Hlasování Pro: 6
Usnesení bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ukončení schůze starostou v 20:30 hod.
Zapsal: Patrik Mikulášek

Ověřovatelé:
paní Ivana Hlavinková
paní Libuše Mikulášková
Patrik Mikulášek
starosta

