Zápis č. 20/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žďár konaného dne 30.8.2016
Zahájení:
Ukončení:
Ověřovatelé zápisu:
Přítomni:
Omluveni:

18:00 hodin
20:00 hodin
bc. J. Novák, ing. L. Hadrava
E. Kovářová, , ing. J. Krahulík, ing. L. Hadrava
bc. J. Novák, L. Hovorka,
mgr. J. Blažková, P. Novák

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. Žádost o odkoupení pozemku ve vlastnictví obce Dolní Žďár
4. Smlouva se spol. EKO-KOM o výpůjčce nádob na separovaný odpad
5. Financování SDH Dolní Žďár z rozpočtu obce
6. Dotaz zastupitele bc. J. Nováka „Proč nebylo svoláno zasedání zastupitelstva, když o to
jako člen zastupitelstva v souladu se zákonem požádal?“
7. Kanalizace Dolní Žďár – Horní Lhota
8. Diagnostika technického stavu mostu v Dolním Žďáru
9. Rozšíření dopravního značení v obci
10. Žádost SDH Dolní Žďár o finanční příspěvek na pořádání akce
11.Různé

Starostka obce přivítala přítomné a seznámila je s připraveným programem. Bod č.
11 Různé navrhla rozšířit a) stížnost části členů SDH na vystoupení starostky obce
při výročním shromáždění, b) nákup sekačky
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 ing. Ladislav Hadrava.
Zastupitelstvo hlasuje o volbě ověřovatelů zápisu.
Pro: 5

Proti: 0

Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele zápisu dle návrhu.

Zdrželi se: 0

2. Kontrola minulého zápisu
Bez připomínek.

3. Žádost o odkoupení části pozemku
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o odkoupení části pozemku p.č. 610 v k.ú.
Dolní Žďár
Návrh usnesení 1-20/2016: Zastupitelstvo obce Dolní Žďár souhlasí s vyvěšením
záměru prodeje části pozemku p.č. 610, který je v majetku obce Dolní Žďár za cenu
20,- Kč/m2.
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 se společností EKO-KOM
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh smlouvy se společností EKO-KOM o
výpůjčce nádob na separovaný odpad. Důvodem změny je skutečnost, že
v současné době obec za nádoby platí společnosti AVE, poplatek za vypůjčení
těchto nádob, zatímco společnost EKO-KOM je zapůjčuje zdarma. Zastupitelstvo
bylo se smlouvou seznámeno a projednalo ji bez připomínek.
Návrh usnesení 2-20/2016: Zastupitelstvo obce Dolní Žďár schvaluje
předloženou smlouvu o výpůjčce nádob na separovaný odpad se společností
EKO-KOM.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.

5. Financování SDH Dolní Žďár z rozpočtu obce
Starostka SDH požádala starostku obce o informaci ohledně financování SDH
z rozpočtu obce. Starostka obce tuto informaci sdělila, následně se diskutovalo o
budoucí formě a rozsahu podpory místního SDH z rozpočtu obce. Diskutovala se též
budoucnost zásahové jednotky.
V těchto otázkách nebylo přijímáno žádné rozhodnutí.

6. Dotaz zastupitele pana bc. Jiřího Nováka
V průběhu měsíce července zaslal bc. J. Novák starostce obce žádost o svolání
zasedání zastupitelstva obce. Toto zasedání svoláno nebylo a pan bc. J. Novák se ptá
proč.

Odpověď starostky obce: 1) O svolání zasedání zastupitelstva obce musí dle
zákona požádat minimálně 1/3 zastupitelů.
2) Žádost nebyla doplněna o konkrétní body
k projednání.
V tomto bodu nebylo přijímáno žádné rozhodnutí.

7. Kanalizace Dolní Žďár – Horní Lhota
Starostka obce informovala zastupitele a přítomné občany o průběhu prací při
přípravě stavby kanalizace. Ing. Růžička předloží dvě studie včetně cenových relací.
Omluvil se za nedodržení termínu předání těchto studií. Studie vč. cenových relací
budou prezentovány na veřejném shromáždění, které bude k tomuto účelu svoláno.
V tomto bodu nebylo přijímáno žádné rozhodnutí.

8. Diagnostika technického stavu mostu v Dolním Žďáru
Starostka obce informovala zastupitele a přítomné občany o možnosti zajištění
diagnostiky mostu v rámci projektu na rekonstrukci mostu odbornou firmou.
Návrh usnesení 3-20/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení
na výběr firmy, která vypracuje projekt na opravu mostu v Dolním Žďáru včetně
diagnostiky technického stavu mostu.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 4

Proti: 1
bc. J. Novák

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.
9. Rozšíření dopravního značení v obci
Zastupitelstvo obce diskutovalo o potřebě zajištění větší bezpečnosti v obci z hlediska
dopravy (úpravy rychlosti jízdy). Porovnávala se různá řešení – zpomalovací
retardéry, vymezení obytné zóny atd. Zastupitel pan ing. J. Krahulík zjistí možnosti
řešení této problematiky a na příštím zasedání podá informace zastupitelům.
V tomto bodu nebylo přijímáno žádné rozhodnutí.

10. Žádost SDH o finanční příspěvek na pořádání akce
Zastupitelstvu byla předložena žádost místního SDH o příspěvek ve výši 6000,- Kč na
pořádání závodů v požárním útoku (10.9.2016). Po skončení závodů bude následovat
zábava s živou i reprodukovanou hudbou. Celou akci pořádá SDH Dolní Žďár ve
spolupráci s Obcí Dolní Žďár.
Návrh usnesení 4-20/2016: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku ve
výši 6000,- Kč na pořádání hasičské soutěže.

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.
11. Různé
a) Stížnost části členů SDH Dolní Žďár na výroky starostky obce
Zastupitelstvo bylo seznámeno s dopisem, který byl v uplynulém období doručen na
obecní úřad. Tímto dopisem se podepsaní členové SDH vymezují proti výrokům, které
měla starostka obce pronést na adresu členů SDH o jejich nedostatečné činnosti pro
obec na slavnostním shromáždění u příležitosti oslav 70. výročí založení místního
SDH.
Zastupitelstvo bere dopis na vědomí.
b) Nákup techniky na sečení trávy
Pořízení traktůrku na sečení trávy se odkládá na příští rok z důvodu předpokladu
získání dotace.

Zápis byl vyhotoven dne: 30.8.2016
Zapisovatel: Lukáš Hovorka
Starostka obce:
Ověřovatelé:

