Zasedání zastupitelstva obce Žďár
Číslo:
3
Datum: 26. dubna 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
Omluveni: Pavel Kubík, Ivana Hlavinková
Hosté: viz listina přítomných
Přivítání zastupitelů obce (dále jen ZO) předsedajícím schůze starostou panem Patrikem Mikuláškem. Zasedání
bylo svoláno na den 26.dubna 2017. Informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního
úřadu od 19.4.2017 a také bylo zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 19.4.2017. 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)

Schválení programu schůze
Schválení ověřovatelů a zapisovatele
Kontrola úkolů a usnesení ze schůze konané dne 5.dubna 2017
Schválení rozpočtu obce na rok 2017
Zřízení výboru zastupitelstva obce
Pravidla rybolovu – koupaliště u Obory
Informace – rekonstrukce vedení NN v obci I. Etapa
Různé
Ukončení schůze

Usnesení:
ad. 1) Hlasování o programu schůze.
Usnesení 46/3/17: Zastupitelstvo obce schválilo změnu programu schůze zastupitelstva.
bod č.5) Pravidla rybolovu – koupaliště u Obory
bod č.6) Zřízení výboru zastupitelstva obce
bod č.7) Informace – rekonstrukce vedení NN v obci I.etapa
bod č.8) Kácení a údržba stromů
bod č.9) Areál hřiště - upřesnění
bod č.10) Opravy na místních komunikacích
bod č.11) Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného
bod č.12) Různé
Hlasování Pro: 7
Proti:
Usnesení bylo schváleno

0

Zdržel se: 0

ad. 2) Předsedající navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele:
Usnesení 47/3/17: Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu paní Libuši Mikuláškovou 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 5. dubna 2017.
Usnesení 48/3/17: Zastupitelstvo obce schválilo plnění úkolů ze schůze konané dne 5. dubna 2017.
Hlasování Pro: 7
Proti:
Usnesení bylo schváleno

0

Zdržel se: 0

ad. 4) Schválení rozpočtu obce na rok 2017
Usnesení 49/3/17: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočet obce na rok 2017 po zveřejnění. Návrh
rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup od 7.4.2017. Rozpočet je
schválen beze změn oproti schválenému návrhu rozpočtu ze dne 5.4.2017.
Úkol: starosta obce zajistí zveřejnění na úřední desce a internetových stránkách obce. Účetní obce zapracuje
schválený rozpočet do účetnictví a odešle na JMK.
Hlasování Pro: 7
Proti: 0
Usnesení bylo schváleno

Zdržel se: 0

ad. 5) Pravidla rybolovu – koupaliště u Obory
Usnesení 50/3/17: Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla rybolovu na „koupališti u Obory“.
Hlasování Pro: 7
Usnesení bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 6) Zřízení výboru zastupitelstva obce
Usnesení 51/3/17: Zastupitelstvo obce schválilo zřízení výboru pro životní prostředí. Dále schválilo předsedou
výboru pro životní prostředí pana Ladislava Novotného ml. a členy pana Miloslava Janáka, Milana Pernicu a
Kamila Kubíčka. Současně zastupitelstvo obce schválilo, že předseda i členové výboru budou vykonávat bez
nároku na finanční odměnu.
Hlasování Pro: 7
Usnesení bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 7) Informace – rekonstrukce vedení NN v obci I. etapa
Usnesení 52/3/17: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty a místostarosty obce o průběhu
přípravy rekonstrukce vedení NN v obci I. etapa.
Hlasování Pro: 7
Usnesení bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 8) Kácení a údržba stromů
Usnesení 53/3/17: Starosta obce informoval zastupitelstvo o nutnosti pokácení stromu naproti RD č.p. 143 a dále
informoval o potřebě provést zdravotní, redukční a bezpečnostní řezy včetně instalace bezpečnostních vazeb a
provedení výchovných řezů na nově vysazených stromech. Zastupitelstvo obce schválilo pokácení stromu naproti
RD č.p. 143 za podmínky provedení náhradní výsadby a současně schválilo provedení zdravotních, redukčních a
bezpečnostních a výchovných řezů p. Milanem Dvořáčkem v celkové výši 56 800,- bez DPH.
Hlasování Pro: 7
Proti: 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta zajistí objednání prací

Zdržel se: 0

ad. 9) Areál hřiště - upřesnění
Usnesení 54/3/17: Zastupitelstvo obce projednalo úpravu zadání projektové dokumentace na vybudování zázemí
na hřišti a současně schválilo provedení úprav nutných pro pořádání soutěže SDH.
Hlasování Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Úkol: starosta zajistí předání informace projektantovi a objednání prací na úpravě hřiště

ad. 10) Opravy na místních komunikacích
Usnesení 55/3/17: 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 : 7
Usnesení bylo schváleno

Proti : 0

Zdržel se : 0

ad. 11) Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného
Usnesení 56/3/17: Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a následně vzalo na vědomí informaci o vyhodnocení
kalkulace vodného a stočného pro obec Žďár k 31.12.2016.
Hlasování Pro : 7
Usnesení bylo schváleno

Proti : 0

Zdržel se : 0

ad. 12) Různé
Ukončení schůze starostou v 19:45 hod.
Zapsal: Patrik Mikulášek

Ověřovatelé:
paní Libuše Mikulášková
pan Pavel Kakáč

Patrik Mikulášek
starosta

