Zápis č. 6/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žďár konaného dne 21.4.2015
Zahájení:
Ukončení:
Ověřovatelé zápisu:
Přítomni:

18:00 hodin
19:45 hodin
J. Blažková, J. Novák
E. Kovářová, J. Krahulík, L. Hadrava, J. Blažková, J. Novák
L. Hovorka, P. Novák

Omluveni:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Volba ověřovatelů zápisu
OZV o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Rozpočtová změna č.1 a č.2
Zápis finančního a kontrolního výboru
Různé

Starostka obce přivítala přítomné a seznámila je s připraveným programem.
Program zasedání byl na žádost starostky obce v bodu 5. Různé doplněn takto:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Získání dotace z Programu obnovy venkova
Oznámení ČRS o konání rybářských závodů
Sečení trávy – brigáda
Vytvoření pracovních míst ÚP pro obec Dolní Žďár
Převod pozemku p.č.525 v k.ú. Horní Lhota u Lásenice
Směrnice BOZP

Zastupitelstvo obce hlasuje o úpravě programu jednání dle návrhu starostky obce:
Pro: 7
-

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Zastupitelstvo schválilo upravený program jednání zastupitelstva obce

1. Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi J. Novák a J. Blažková.
Zastupitelstvo hlasuje o volbě ověřovatelů zápisu.
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele zápisu dle návrhu.

2. OZV o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Zastupitelstvu byla starostkou obce předložena ke schválení OZV o zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku. Návrh této OZV byl schválen na minulém
zasedání a byl odeslán ke schválení na Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
ministerstva vnitra ČR. Návrh OZV byl tímto odborem schválen.
Návrh usnesení č.17: Zastupitelstvo schvaluje OZV o zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku v předloženém znění.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v navrhovaném znění

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Zastupitelstvo schvaluje OZV o zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku.

3. Rozpočtová změna č.1 a č.2
Zastupitelstvu obce byly podány bližší informace k uvedeným rozpočtovým změnám.
Tyto rozpočtové změny vzalo zastupitelstvo na vědomí již na minulém zasedání,
požádalo však starostku o doplnění některých informací.
4. Zápis finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvu byly předloženy zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru Obce
Dolní Žďár. Zápisy jsou uloženy v agendě výborů.
Návrh usnesení č.18: Zastupitelstvo bere zápis z jednání finančního a kontrolního
výboru Obce Dolní Žďár na vědomí.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Zastupitelstvo bere zápis z jednání finančního a kontrolního výboru Obce Dolní
Žďár na vědomí.
5. Různé
a) Získání dotace z Programu obnovy venkova
Starostka obce informovala zastupitele o získání dotace z Programu obnovy
venkova na opravu hasičské zbrojnice ve výši 150000,- Kč. Na opravu a
rekonstrukci zbrojnice bude připravena poptávka.
b) Oznámení ČRS o konání rybářských závodů
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci od ČRS o konání rybářských závodů.
c) Sečení trávy – brigáda
Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení brigády na sečení trávy v obci v období
1.5.2015 až 31:10:2015 panu Lukáši Hadravovi a pověřilo starostku obce
uzavřením DPP dle stanovených podmínek.
d) Vytvoření pracovních míst ÚP pro obec Dolní Žďár
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o vytvoření dvou pracovních míst pro
Obec Dolní Žďár Úřadem práce v Jindřichově Hradci. Místa byla vytvořena pro
pracovníky pana Miroslava Šanderu ml. a paní Irenu Vaněčkovou. Náklady na
mzdu obou pracovníků nese Úřad práce.
e) Převod pozemku p.č.525 v k.ú. Horní Lhota u Lásenice
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s nabídkou Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových na bezplatný převod parcely č. 525 v k.ú. Horní Lhota u
Lásenice.
Návrh usnesení č.19: Zastupitelstvo projednalo nabídku na bezplatný převod
pozemku p.č. 525 v k.ú. Horní Lhota u Lásenice a s jeho převodem do vlastnictví
obce Dolní Žďár souhlasí.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v navrženém znění
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Zastupitelstvo projednalo nabídku na bezplatný převod pozemku p.č. 525
v k.ú. Horní Lhota u Lásenice a s jeho převodem do vlastnictví obce Dolní
Žďár souhlasí.

f) Směrnice BOZP
Starostka obce předložila zastupitelstvu ke schválení dvě směrnice o bezpečnosti
práce, týkající se zaměstnanců obce - Povinnosti při vzniku pracovního úrazu,
systém evidence, hlášení a zaslání záznamu o úrazu a MANAGEMENT BOZP
systém zabezpečení v organizaci.
Návrh usnesení č. 20: Zastupitelstvo schvaluje směrnice Povinnost při vzniku
pracovního úrazu, systém evidence, hlášení a zaslání záznamu o úrazu a
MANAGEMENT BOZP systém zabezpečení v organizaci.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v navrženém znění
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Zastupitelstvo schvaluje směrnice Povinnost při vzniku pracovního úrazu,
systém evidence, hlášení a zaslání záznamu o úrazu a MANAGEMENT BOZP
systém zabezpečení v organizaci.

Zápis byl vyhotoven dne: 21.4.2015
Zapisovatel: Lukáš Hovorka
Starostka obce:
Ověřovatelé:

