Zápis č. 21/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žďár konaného dne 25.10.2016
Zahájení:
Ukončení:
Ověřovatelé zápisu:
Přítomni:
Omluveni:

18:00 hodin
19:20 hodin
bc. J. Novák, ing. L. Hadrava
E. Kovářová, , ing. J. Krahulík, ing. L. Hadrava
bc. J. Novák, L. Hovorka, P. Novák
mgr. J. Blažková

Ze sedmičlenného zastupitelstva přítomno 6 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. Kanalizace Dolní Žďár – Horní Lhota
5. Diagnostika technického stavu mostu v Dolním Žďáru
6. Rozšíření dopravního značení v obci
7. Obecně závazná vyhláška o dodržování nočního klidu
8. Kontejner na velkoobjemový odpad, sběr nebezpečného odpadu a elektroodpadu
9. Rozšíření veřejného osvětlení
10. Rozpočtové změny
11. Různé
Starostka obce přivítala přítomné a seznámila je s připraveným programem. Bod č.
11 Různé navrhla rozšířit a) Zrušení zásahové jednotky
Zastupitelstvo obce hlasuje o programu jednání dle návrhu starostky obce:
Pro: 6

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: 6

Proti: 0

Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele zápisu dle návrhu.

2. Kontrola minulého zápisu
Bez připomínek.

Zdrželi se: 0

3. Žádost o odkoupení části pozemku
V době od 6.9.2016 do 26.9.2016 byl na úřední desce zveřejněn záměr prodeje části
pozemku p.č. 610 v k.ú. Dolní Žďár. Na obecní úřad byla doručena jedna žádost o
prodej zmíněného pozemku.
Návrh usnesení 1-21/2016: Zastupitelstvo obce Dolní Žďár souhlasí s prodejem části
pozemku p.č. 610, který je v majetku obce Dolní Žďár za cenu 20,- Kč/m2. Přesná
výměra bude vymezena geometrickým plánem.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.

4. Kanalizace Dolní Žďár – Horní Lhota, další možnost řešení situace
Zastupitelstvu obce bylo seznámeno s další možností řešení likvidace odpadních
vod – dotací na jednotlivé domácí čistírny odpadních vod (DČOV). Starostka obce
zjistí další podrobnosti k této možnosti.

5. Diagnostika technického stavu mostu v Dolním Žďáru
Zastupitelstvu obce byla předložena nabídka na vypracování diagnostiky technického
stavu mostu od společnosti PRIS s.r.o., Brno. Výhodou této nabídky je, že si uvedená
společnost zajistí stavbu lešení.
Návrh usnesení 2-21/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje zadání diagnostiky mostu
v Dolním Žďáru společnosti PRIS s.r.o., Brno, IČO 46974806 dle předložené nabídky.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.

6. Rozšíření dopravního značení v obci
Tento bod navazuje na bod č.9 minulého zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitel ing. Krahulík informoval o možnostech zvýšení bezpečnosti v obci
z hlediska dopravy, resp. snížení rychlosti jízdy. Diskutována byla především negativa
možných řešení a očekávaný přínos.



Vymezení obytné zóny pomocí příslušného dopravního značení
Maximální povolená rychlost 20 km/hod, řidič projíždějícího vozidla musí dbát
zvýšené opatrnosti vůči chodcům a hrajícím si dětem, parkovat lze jen na
vyznačených plochách...



Kamerový systém (radar)
Hlavní nevýhody jsou vysoké pořizovací náklady. Obec Dolní Žďár není
oprávněna řešit dopravní přestupky a vybírat pokuty. Tuto službu by pro obec
musela vykonávat přestupková komise na MěÚ v Jindř. Hradci a obec za
každé projednání přestupku platí 1200 Kč.



Zpomalovací retardéry
Toto technické řešení je velmi diskutabilní a odborníky je doporučováno ve
výjimečných případech. Mezi hlavní negativa patří zvýšené hladiny hluku,
emisí, prachu, vibrace a zhoršení podmínek při zimní údržbě.

Po zvážení výše uvedených poznatků a zkušeností se zastupitelstvo rozhodlo
nevyužít žádné z uvedených možností a situaci vyřešit doplněním svislého
dopravního značení s omezením maximální povolené rychlosti na 30 km/hod. Bližší
podmínky zjistí ing. Krahulík.

7. Obecně závazná vyhláška o dodržování nočního klidu
Starostka obce informovala zastupitele a přítomné občany, že obec nebude moci od
1.1.2017 povolovat zkrácení doby nočního klidu na základě žádosti, jako tomu bylo
doposud (svatby, oslavy atd.) Nadále bude možné zkrácení doby nočního klidu pouze
na základě obecně závazné vyhlášky(OZV), ve které budou uvedeny konkrétní akce,
případně dny, ve kterých bude doba nočního klidu zkrácena. Zastupitelstvo se po
diskuzi dohodlo na zařazení následujících akcí do OZV:
I.
Oslavy příchodu nového roku
II.
Pálení čarodějnic
III.
Soutěž v požárním sportu
Návrh usnesení 3-21/2016: Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku
obce Dolní Žďár č.1 o dodržování nočního klidu. Obecně závazná vyhláška bude
zveřejněna na úřední desce.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.

8. Přistavení kontejnerů
V měsíci listopadu budou opět přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad,
nebezpečný odpad a elektroodpad. Termín bude upřesněn oznámením na úřední
desce.

9. Rozšíření veřejného osvětleníZastupitelé projednali možnost doplnění veřejného
osvětlení o jeden světelný bod v Horní Lhotě u hřiště.
Návrh usnesení 4-21/2016: Zastupitelstvo obce souhlasí s rozšířením osvětlení na
konci obce Horní Lhota (u hřiště). Bude zde vybudován jeden osvětlovací bod (lampa).

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.
10. Rozpočtové změny
Starostka obce seznámila zastupitele s rozpočtovými změnami č.4, 5, 6, 7.
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové změny č.4, 5, 6 a 7.

11. Různé
a) Zrušení Zásahové jednotky obce Dolní Žďár
Především nedostatečný počet aktivních členů zásahové jednotky a s tím spojené
problémy s proškolováním a cvičením vedly zastupitele k otázce, zda má ještě smysl
tuto jednotku udržovat a vybavovat. Jednotka disponuje pouze základním vybavením
a chybí například dopravní prostředek, kterým by se v případě potřeby technika, ale i
zasahující hasiči dopravili na místo určení. Jelikož se naše obec nachází v dobré
dojezdové vzdálenosti profesionální jednotky (J.Hradec) diskutovalo zastupitelstvo o
zrušení Zásahové jednotky obce Dolní Žďár. Zastupitel ing. Krahulík informoval
přítomné o možnosti zajištění služby zásahové jednotky prostřednictvím profesionální
jednotky HZS Jč. kraje ze stanice v Jindř. Hradci.
Návrh usnesení 5-21/2016: Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zrušení Zásahové
jednotky obce Dolní Žďár. K zániku dojde podpisem smlouvy s HZS Jč. kraje.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.

Zápis byl vyhotoven dne: 25.10.2016
Zapisovatel: Lukáš Hovorka
Starostka obce: Eva Kovářová
Ověřovatelé: ing. Ladislav Hadrava
bc. Jiří Novák

