Zápis č.18 /2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žďár konaného dne 26.4.2016
Zahájení:

18.00hod

Ukončení:

20.00hod

Ověřovatelé zápisu:

Mgr.Jiřina Blažková, Ing.Ladislav Hadrava

Přítomni:

Eva Kovářová, Mgr.Jiřina Blažková, Ing.Jozef
Krahulík,Ing.Ladislav Hadrava, Bc.Jiří Novák

Omluveni:

Lukáš Hovorka , Petr Novák

Ze sedmičleného zastupitelstva bylo přítomno 5 zastupitelů, zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Veškeré hlasování probíhá veřejně - zdvižením ruky.
Program:
1.Zvolení ověřovatelů zápisu
2.Kontrola zápisu z minulého zasedání
3.Dotace z Programu obnovy venkova
4.Projekt kanalizace Dolní Žďár - Horní Lhota
5.Očkování psů
6.Různé

Starostka obce přivítala přítomné zastupitele a veřejnost a seznámila je s připraveným
programem
Zastupitelstvo obce hlasuje o jednání dle návrhu starostky obce:
Pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva
1.Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi Mgr.Jiřina Blažková, Ing.Ladislav Hadrava

Zastupitelstvo hlasuje o volbě ověřovatelů zápisu
Pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Zastupitelstvo schválilo ověřovatele zápisu dle návrhu.
2.)Kontrola zápisu z minulého zasedání konaného 29.3.2016
Zastupitelé Bc.Jiří Novák a Mgr.Jiřina Blažková nesouhlasí s bodem č.4 a č.5 v

zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva. O této chybě informoval
zapisovatele zápisu již 18.4.2016 po zaslání zápisu e-mailem v tomto znění
v bodě č.4a a 4b je chyba. Na předminulém zastupitelstvu 26.1.2016 jsme
schválili záměr prodeje. Nebyla ale určena cena ani způsob jak bude cena
stanovena. Záměr byl takto i vyvěšen.
na minulém zasedání 8.3.201 jsme schválili záměr prodeje a upřesnili jsme cenu
za kterou jsme chtěli pozemky prodat.O cen bylo hlasováno a není o tom ani
slovo v zápisu. Nikdo z nás neodsouhlasil prodej pozemků. Prodej by se v
případě, že odpoví písemně měl schvalovat teprve na nadcházejícím zasedání. To
se doposud nestalo, proto požaduji tyto body opravit.
Stejně tak jsme neslučovali prodej pozemku panu Prokešovi se souhlasem , že
bude na další obecní pozemky vyvážet zeminu.
Odsouhlasili jsme to, že v případě, že bude chtít na naše pozemky zeminu
vyvážet, tak mu předem stanovíme podmínky. To se doposud nestalo, protože ani
prodej nemohl proběhnout.
Pokud bude na prodej reagovat kladně, tak zastupitelstvo pověří starostku k
podpisu Kupní smlouvy a Prokeš pozemek koupí, dá návrh do katastru a po
zapsání v katastru se stane majitelem. Pak by měl zažádat o povolení stavby sádky a v tomto řízení by se stanovili podmínky uložení zeminy - jílu. Alespoň
takto jsme se domluvili Návrh na Usnesení č.2-17/2016b je tedy nepravdivé a já
jako Ověřovatel nesouhlasím s tímto zněním.

Dále chybí v zápisu připomínky a jednání z bodu 8.) Různé. V tomto bodě
zapisovatel neuvedl vůbec nic, ačkoliv se projednávalo několik záležitostí a
podnětů od pani Vokáčové.

Starostka obce navrhla hlasování o tom, zda jsou námitky opodstatněné.
Zastupitelstvo hlasuje o oprávněnosti podaných námitek
Pro 2 (Bc.Jiří Novák, Mgr. Jiřina Blažková), proti 3 (Eva Kovářová, Ing.Jozef Krahulík,
Ing.Ladislav Hadrava), zdrželo se 0
Neschváleno, Pro nebyla nadpoloviční většina zastupitelů

Bod č.2, bude přesunut na následující jednání zastupitelstva a zařazen do Programu jednání
zastupitelstva.

3.) Dotace z Programu obnovy venkova
a) Starostka obce informovala zastupitelstvo o Dotaci z Programu obnovy venkova. Byla
schválena dotace z Programu obnovy venkova ve výši 30.000Kč na vybudování přístřešků na
kontejnery na odpad. Přístřešky by měly být vybudovány v 1x Horní Lhotě a 1x v Dolním
Žďáru. O podobě přístřešků se rozhodne na následujícím zastupitelstvu.
b) Starostka obce informovala zastupitelstvo o Dotaci ze Svazu pohraničních měst a obcí.
Byla schválena dotace ze Svazu pohraničních měst a obcí ve výši 20.000Kč na vybudování
informační tabule. Starostka obce osloví Mgr. Vokáče s návrhem map. Provedení bude
upřesněno na následujícím zasedání zastupitelstva.
O tomto bodu jednání zastupitelstva se nehlasovalo.

4.) Projekt kanalizace Dolní Žďár - Horní Lhota
Starostka obce informovala zastupitelstvo o předběžném postupu projektu kanalizace Dolní
Žďár- Horní Lhota. Před zadáním projektu bude zadána Studie proveditelnosti a následně
bude svoláno veřejné projednání záměru s občany obce za účasti zpracovatele studie
proveditelnosti. O termínu bude informovat starostka na následujícím zastupitelstvu.
O tomto bodu jednání zastupitelstva se nehlasovalo.
5.) Očkování psů
Očkování psů bude provedeno dne 8.5.2016. O přesném času bude informovat starostka
obce veřejným rozhlasem a oznámením na Úřední desce obce.
6.) Různé
Zastupitelstvo obce přijalo následující podněty a vzalo na vědomí.
a) Občané Mgr. Jiřina Blažková a Mgr. Zuzana Vokáčová zpracovali podkladovou mapu s
vyznačením vlastníků pozemků pro případné vybudování cyklotrasy mezi obcemi Dolní Žďár
a Horní Žďár.
b) Žádost o vyjádření k využití pozemků v k.ú. Horní Lhota a Lásenice
c) Informace p.Karla Picky - správce lesních porostů obce Dolní Žďár o těžbě dřeva v roce
2015: - bylo celkem vytěženo po zásahu kůrovcem 180,54 prm dřeva (prostorový metr
dřeva).

- bylo vysázeno 3000Ks stromků (Vaněčková Irena 2700ks stromků, Šandera Miroslav
ml. 300ks)
- Irena Vaněčková má zájem v případě potřeby o další práci v obecních lesích při
sázení a vyžínání
- V katastru obce Horní Lhota - Kavčí bude zlikvidována oplocenky. Oplocenku
zlikviduje jako brigádu pro Obec Dolní Žďár místní SDH Dolní Žďár. Brigádu zorganizuje člen
SDH Zdeněk Kovář
d) Starostka obce informovala, že bude pravděpodobně od května 2016 přijat pracovník pro
práce v obci.

O žádné bodu z bodu jednání Různé se nehlasovalo.

Zápis byl vyhotoven dne: 8.5.2016

Zapisovatel:

Bc. Jiří Novák ........................................................

Starostka obce : Eva Kovářová .......................................................

Ověřovatelé:

Mgr.Jiřina Blažková ................................................

Ing.Ladislav Hadrava ................................................

