Zápis č. 10/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žďár konaného dne 25.8.2015
Zahájení:
Ukončení:
Ověřovatelé zápisu:
Přítomni:
Omluveni:

18:00 hodin
19:30 hodin
Mgr. J. Blažková, Bc. J. Novák
E. Kovářová, , ing. L. Hadrava, Mgr. J. Blažková,
Bc. J. Novák, L. Hovorka
P. Novák, ing. J. Krahulík

Program:
1. Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
3. Činnost kontrolního a finančního výboru
4. Zkrácení doby nočního klidu – projednání žádosti SDH Dolní Žďár
5. Smlouva o věcném břemeni
6. Žádost o koupi pozemku
7. Různé

Starostka obce přivítala přítomné a seznámila je s připraveným programem.
Program zasedání byl na žádost starostky obce v bodu 7. Různé doplněn takto:
a) Žádost o zkrácení doby nočního klidu
b) Rozpočtová změna č.6
c) Žádost o koupi pozemku
Zastupitelstvo obce hlasuje o úpravě programu jednání dle návrhu starostky obce:
Pro: 5
-

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schválilo upravený program jednání zastupitelstva obce

1. Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi Bc. J. Novák a Mgr. J. Blažková.
Zastupitelstvo hlasuje o volbě ověřovatelů zápisu.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele zápisu dle návrhu.

2. Kontrola minulého zápisu
Bez připomínek

3. Seznámení ZO se zprávou kontrolního a finančního výboru
Předsedové výborů seznámili ZO s výsledky svých činností za první pololetí 2015 a
doporučili přijmout opatření, která odstraní nedostatky, zjištěné kontrolu.
Zastupitelstvo bere zprávy kontrolního a finančního výboru na vědomí, na příštím
zasedání se k nim ještě vrátí.
Zápisy jsou přílohou tohoto zápisu.

4. Zkrácení doby nočního klidu, žádost SDH
Na základě písemné žádosti SDH Dolní Žďár se zkracuje doba nočního klidu v noci
z 12.9. na 13.9. od 02:00 do 06:00 z důvodu konání hasičské soutěže v Horní Lhotě
u hasičárny.
Písemná žádost je přílohou tohoto zápisu.
5. Smlouva o věcném břemeni
Zastupitelstvu obce byla předložena smlouva o zřízení věcného břemene –
služebnosti, uzavřená mezi obcí Dolní Žďár a paní Mgr. Zuzanou Vokáčovou, bytem
Dolní Žďár 28. Smlouva se uzavírá z důvodu uložení potrubí, které vede vodu
z DČOV do Nežárky, na obecních pozemcích.
Návrh usnesení č. 1-10/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti, uzavřenou mezi obcí Dolní Žďár a Mgr. Zuzanou
Vokáčovou
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.
Kopie smlouvy je přílohou tohoto zápisu.
6. Žádost o koupi pozemku – ing. Zajíc
Zastupitelstvu byla předložena písemná žádost ing. Zajíce o koupi pozemku 154/3
v k.ú. Horní Lhota u Lásenice. Zastupitelstvo tuto žádost projednalo a pověřilo paní
Mgr. Blažkovou zadáním zpracování znaleckého posudku (ZP). Podmínky prodeje
budou stanoveny na základě ZP na příštím zasedání.
Žádost je přílohou tohoto zápisu.
7. a) Zkrácení doby nočního klidu, žádost ing. Petrů a MUDr. Hirschová
Zastupitelstvo neschválilo žádost o zkrácení doby nočního klidu od 01:00 do 06:00.
b) Rozpočtová změna č.6
Zastupitelstvu byla starostkou obce předložena rozpočtová změna č.6.
ZO bere na vědomí rozpočtovou změnu č.6.
c) Žádost o koupi pozemku p. Karel Picka
Zastupitelstvu byla předložena písemná žádost pana Karla Picky o prodeji části po –
zemku p.č. 2440 a st.p. č. 68 v k.ú. Dolní Žďár u Lásenice. Jelikož se jedná o část
tohoto pozemku a v žádosti nebyla řádně vyznačena, zastupitelstvo pověřuje starostku
obce, aby vyzvala pana Picku k doplnění žádosti, resp. k vyznačení, o kterou část žádá.

Zápis byl vyhotoven dne: 26.8.2015
Zapisovatel: Lukáš Hovorka
Starostka obce:
Ověřovatelé:

