Zápis č. 19/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žďár konaného dne 14.6.2016
Zahájení:
Ukončení:
Ověřovatelé zápisu:
Přítomni:
Omluveni:

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

Ze sedmičlenného zastupitelstva přítomno 5 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. Bod č.2 ze zasedání ZO dne 26.4.2016
4. Smlouva s projektantem Změny ÚP Dolní Žďár
5. Závěrečný účet obce, zpráva o přezkumu hospodaření obce
6. Schválení účetní závěrky
7. Rozpočtové změny
8. Finanční příspěvek Svazu tělesně postižených
9. Finanční příspěvek SDH Dolní Žďár
10. Darovací smlouva na herní prvky
11. Smlouva o smlouvě budoucí se společností E-ON
12. Různé

Starostka obce přivítala přítomné a seznámila je s připraveným programem.
Zastupitelstvo obce hlasuje o programu jednání dle návrhu starostky obce:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva obce.

1. Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Bc. Jiří Novák a pan Petr Novák.
Zastupitelstvo hlasuje o volbě ověřovatelů zápisu.
Pro: 7

Proti: 0

Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele zápisu dle návrhu.

Zdrželi se: 0

2. Kontrola minulého zápisu
Bez připomínek.

3. Bod č.2 ze zasedání ZO dne 26.4.2016
Zastupitelé pan Bc. J. Novák a paní Mgr. J. Blažková vznesli námitku proti bodu č.2 ze
zasedání ZO dne 26.4.2016. Dle jejich názoru nebyla zastupitelstvem schválena cena
za pozemek, který od obce kupuje pan Prokeš. Znovu se tedy prošel zápis ze
zasedání ZO a bylo konstatováno, že cena byla projednána a výsledek jednání
(nabídková cena) je v zápisu uveden. Námitka je tedy neopodstatněná.
Návrh usnesení 1-19/2016: Námitka pana Bc. J. Nováka a paní Mgr. J.Blažkové ve
věci určení ceny pozemku prodávaného panu Prokešovi je neopodstatněná.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.
4. Smlouva s projektantem Změny ÚP obce Dolní Žďár
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh smlouvy s projektantem Změny ÚP obce
Dolní Žďár. Zastupitelstvo bylo se smlouvou seznámeno a projednalo ji bez
připomínek.
Návrh usnesení 2-19/2016: Zastupitelstvo obce Dolní Žďár schvaluje
předloženou smlouvu o dílo na zhotovení změny ÚP obce Dolní Žďár.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.

5. Závěrečný účet obce, zpráva o přezkumu hospodaření obce
Zastupitelstvu byl předložen závěrečný účet obce. Zastupitelé se seznámili s výsledky
hospodaření v roce 2015 a nebyly vyjádřeny žádné námitky.
Návrh usnesení 3-19/2016: Zastupitelstvo projednalo návrh závěrečného účtu obce
Dolní Žďár za rok 2015 a nemá k němu připomínky.
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
nezávislým auditorem, která byla předložena a je nedílnou součástí závěrečného
účtu.
ZO schvaluje závěrečný účet obce Dolní Žďár za rok 2015 vč. zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 a souhlasí s celoročním
hospodařením obce, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.
6. Schválení účetní závěrky
Zastupitelstvu obce byla předložena účetní závěrka za rok 2015. Zastupitelstvo bylo
seznámeno s výsledkem této závěrky a nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení 4-19/2016): Zastupitelstvo projednalo účetní závěrku za rok 2015 a
na základě předložených dokladů nevznáší požadavky
a) na doplňující informace a předložení účetních záznamů ke schvalování účetní
závěrky
b) na opravy nesprávností, které jsou v rozporu s věrným a poctivým obrazem účetní
závěrky
ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2015.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.
7. Rozpočtové změny
Starostka obce seznámila zastupitele s rozpočtovými změnami 1/16, 2/16 a 3/16.
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové změny 1/16, 2/16 a 3/16.
8. Finanční příspěvek Svazu tělesně postižených
Zastupitelstvu byla předložena žádost Svazu tělesně postižených o finanční příspěvek
ve výši 500 Kč. Zastupitelstvo tuto žádost projednalo a příspěvek schválilo bez výhrad.
Návrh usnesení 5-19/2016: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku
Svazu tělesně postižených ve výši 500 Kč.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.
9. Finanční příspěvek SDH Dolní Žďár
Zastupitelstvu byla předložena žádost SDH Dolní Žďár o finanční příspěvek ve výši
5000 Kč na pokrytí nákladů spojených o organizací oslav 70. výročí založení místního
sboru dobrovolných hasičů, které připadá na tento rok.
Návrh usnesení 6-19/2016: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku
SDH Dolní Žďár ve výši 5000 Kč.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.
10. Darovací smlouva na herní prvky
Zastupitelstvu byl předložen návrh darovací smlouvy na herní prvky. Zastupitelstvo
bylo s obsahem smlouvy seznámeno a přijalo ji bez připomínek.
Návrh usnesení 7-19/2016: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením předložené
darovací smlouvy na herní prvky.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.
11. Smlouva o smlouvě budoucí se společností E-ON Distribuce a.s.
Zastupitelstvu byl předložen návrh smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí se
společností E-ON Distribuce a.s. Zastupitelstvo bylo s obsahem smluv seznámeno,
nebyly vzneseny žádné námitky.
Návrh usnesení 8-19/2016: Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu
č. 1030031182/003 a smlouvu o smlouvě budoucí č. 1030031182/004 se společností
E-ON Distribuce a.s.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.
12. Různé
Na závěr zasedání vystoupil z řad veřejnosti místní občan pan Mgr. Miloslav Vokáč a
informoval zastupitele a přítomné občany o akci Malá letní slavnost, kterou již podruhé
organizačně pro obec zajišťuje. Byly podány informace o programu, časovém
harmonogramu a předpokládaných nákladech na pořádání této oblíbené akce.
Slavnost se uskuteční 6. července, program bude zveřejněn obvyklým způsobem.

Zápis byl vyhotoven dne: 14.6.2016
Zapisovatel: Lukáš Hovorka
Starostka obce:
Ověřovatelé:

