Zápis č. 16/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žďár konaného dne 8.3.2016
Zahájení:
Ukončení:
Ověřovatelé zápisu:
Přítomni:

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

Omluveni:
Ze sedmičlenného zastupitelstva přítomni všichni, 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. Palivové dřevo
4. Prodej obecních pozemků
5. Výhledový rozpočet 2017-2018
6. Rybářské závody
7. Činnost místního SDH v roce 2016
8. Různé

Starostka obce přivítala přítomné a seznámila je s připraveným programem.
Zastupitelstvo obce hlasuje o jednání dle návrhu starostky obce:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva obce.

1. Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi paní Mgr. Jiřina Blažková a pan Petr Novák.
Zastupitelstvo hlasuje o volbě ověřovatelů zápisu.
Pro: 7

Proti: 0

Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele zápisu dle návrhu.

2. Kontrola minulého zápisu
Bez připomínek.

Zdrželi se: 0

3. Palivové dřevo
Ve stanovené lhůtě bylo na obecní úřad doručeno 8 žádostí o přidělení palivového
dřeva k samovýrobě. Podmínky a cena zůstávají stejné, jako v roce 2015, tj. 70,Kč/prm.
4.

Prodej obecních pozemků
Na obecní úřad byly doručeny dvě žádosti o prodej obecních pozemků.
a) Pan A.R. podal písemnou žádost o koupi části parcely č.187/2 v k.ú. Horní Lhota,
která je majetkem obce. Přesná výměra bude známa po zaměření pozemku dle
přiloženého plánku, který je součástí žádosti o prodej.
Návrh usnesení 1-16/2016a): Zastupitelstvo obce Dolní Žďár souhlasí
s vyvěšením záměru prodeje části pozemku 187/2 v k.ú. Horní Lhota dle písemné
žádosti pana A.R.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.
b) Pan J.P. podal písemnou žádost o koupi pozemků č 2019 a 2020 v k.ú. Dolní
Žďár, které jsou v majetku obce Dolní Žďár.
Návrh usnesení 1-16/2016b): Zastupitelstvo obce Dolní Žďár souhlasí
s vyvěšením záměru prodeje pozemků 2019 a 2020 v k.ú. Dolní Žďár dle písemné
žádosti pana J.P.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 4

Proti: 1
Bc. Jiří Novák

Zdrželi se: 2
Mgr. Jiřina Blažková
Lukáš Hovorka

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.
5. Výhledový rozpočet 2017-2018
Zastupitelstvo obce projednalo výhledový rozpočet obce na roky 2017-2018.
Výhledový rozpočet bude zveřejněn na úřední desce.
6. Rybářské závody
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o povolení konání rybářských závodů na
řece Nežárce v lokalitě mezi Horním Žďárem a Dolním Žďárem.
Návrh usnesení 2-16/2016): Zastupitelstvo obce Dolní Žďár souhlasí s konáním
rybářských závodů v lokalitě a termínu uvedeném v písemné žádosti Ing Kostky.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.

7. Činnost SDH Dolní Žďár v roce 2016.
Místní SDH se také v letošním roce zúčastní závodů ze seriálu JHHL, jeden ze
závodů bude opět pořádat. Více informací podá zástupce SDH na některém z příštích
zasedání zastupitelstva obce. Budou také předloženy informace o stavu a činnosti
zásahové jednotky, včetně personálního obsazení a případného seznamu požadavků
na materiální dovybavení jednotky.
8. Různé
V tomto bodu nebyly projednávány žádné návrhy, ani připomínky.

Zápis byl vyhotoven dne: 8.3.2016
Zapisovatel: Lukáš Hovorka
Starostka obce:
Ověřovatelé:

