Zápis č. 13/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žďár konaného dne 24.11.2015
Zahájení:
Ukončení:
Ověřovatelé zápisu:
Přítomni:
Omluveni:

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

Ze sedmičlenného zastupitelstva přítomno šest členů, zastupitelstvo je schopno se usnášet.
Veškeré hlasování probíhá veřejně – zdvižením ruky.
Program:
1. Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
3. Návrh na pořízení změny územního plánu
4. Rozpočet obce na rok 2016
5. Návrh ceny vodného na rok 2016
6. Smlouva o zřízení věcného břemene se společností E.ON
7. Revokace bodu č. III ustavujícího zasedání konaného dne 10.11.2014
8. Různé

Starostka obce přivítala přítomné a seznámila je s připraveným programem.
Program zasedání byl na žádost starostky obce v bodu 8. Různé doplněn takto:
a) Oprava mostu v Dolním Žďáru
b) Odbahnění rybníka
c) Příprava kanalizace
Zastupitelstvo obce hlasuje o úpravě programu jednání dle návrhu starostky obce:
Pro: 6
-

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: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele zápisu dle návrhu.

2. Kontrola minulého zápisu
Bez připomínek.

3. Návrh na pořízení změny územního plánu
Zastupitelstvo obce Dolní Žďár bylo písemně vyzváno žadatelem panem Viktorem
Kolářem o vydání souhlasného stanoviska s pořízením změny územního plánu. Pan
Kolář chce na svém pozemku v k.ú. Dolní Žďár u Lásenice vystavět rodinný dům.
Tento pozemek však není v současném územním plánu veden jako určený
k zástavbě.
Návrh usnesení 1-13/2015: Zastupitelstvo obce souhlasí s pořízením změny
územního plánu na základě žádosti pana V. Koláře za podmínky, že žadatel uhradí
náklady na pořízení změny územního plánu z vlastních zdrojů.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění a pověřuje starostku
obce, aby informovala dotčené osoby a instituce o přijatém usnesení.

4. Rozpočet obce na rok 2016
Návrh rozpočtu byl projednán na minulém zasedání a byl zveřejněn na úřední desce
v termínu 7.11.2016 – 23.11.2016.
Návrh usnesení 2-13/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce na rok
2016 zveřejněný na úřední desce od 7.11.2016 do 23.11.2016.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění a pověřuje starostku
obce, aby zveřejnila rozpočet obce na rok 2016 předepsaným způsobem.

5. Návrh ceny vodného pro rok 2016
Zastupitelstvu byl předložen návrh ceny vodného na rok 2016 od společnosti ČEVAK
a.s.. Dle tohoto návrhu zůstává cena vodného dvousložková a ve stejné výši jako
v roce 2015, tedy 38,70 Kč / m3 vč. DPH (pohyblivá složka) a 332,- Kč bez DPH
(pevná část).
Návrh usnesení č. 3-13/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh ceny vodného na
rok 2016, 38,70 Kč / m3 vč. DPH (pohyblivá složka) a 332,- Kč bez DPH (pevná část).
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění a pověřuje starostku
obce, aby informovala dotčené osoby a instituce o přijatém usnesení.

6. Smlouva o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Zastupitelstvu obce byl společností E.ON předložen návrh smlouvy o zřízení věcného
břemene.
Návrh usnesení 4-13/2015: Zastupitelstvo obce odsouhlasilo smlouvu o zřízení
věcného břemene se společností E.ON Distribuce a.s. č. JH-014330035387/002.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění a pověřuje starostku
obce, aby informovala dotčené osoby a instituce o přijatém usnesení. Kopie smlouvy
je přílohou tohoto zápisu.
7. Revokace bodu č. III ustavujícího zasedání konaného dne 10.11.2014
Zastupitel Lukáš Hovorka informoval ostatní přítomné členy zastupitelstva, že požádal
o stanovisko krajský úřad, jak má být v tomto případě správně postupováno.
Zastupitelé proto budou tento bod projednávat až po obdržení tohoto stanoviska.
8. Různé
a) Oprava mostu v Dolním Žďáru
Zastupitel Bc. Jiří Novák seznámil zastupitele s nabídkou na diagnostiku mostu od
společnosti HBP s.r.o. České Budějovice. Ing. Brázda most prohlédl a na základě
zjištěných skutečností doporučil učinit bezodkladnou diagnostiku mostní
konstrukce. Na provedení diagnostiky jsou vyčleněny prostředky v rozpočtu obce
na rok 2015.
b) Odbahnění a obnovení rybníka
Zastupitelstvo obdrželo nabídku na vypracování projektu obnovy a odbahnění
rybníka v Horní Lhotě. Zastupitelé se dohodli, že nechají vypracovat ještě další
konkurenční nabídku.
c) Kanalizace
Dle návrhu odborníka se jako nejúčinnější jeví varianta tlakové kanalizace.
Výstavba kanalizace bude v každém případě velmi nákladnou záležitostí a její
realizace bude možná pouze v případě získání nějaké dotace. K podání žádosti o
dotaci (v případě vypsání programu) je zapotřebí mít zpracován projekt.
V rozpočtu obce na rok 2016 je vyčleněna částka 200000,- Kč na zahájení
přípravy budování kanalizace (studie…).

Zápis byl vyhotoven dne: 24.11.2015
Zapisovatel: Lukáš Hovorka
Starostka obce:
Ověřovatelé:

