Zápis č. 22/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žďár konaného dne 22.11.2016
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, Novák P.

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. Návrh rozpočtu na rok 2017
4. Sanace krovu v kapli Sv. Terezie a budovy OÚ, zateplení stropu OÚ
5. Program obnovy a rozvoje vesnice 2017
6. Dotace z POV
7. Rozpočtová změna č.8
8. Různé
Starostka obce přivítala přítomné a seznámila je s připraveným programem. Bod č.
8 Různé navrhla rozšířit a) Obecně závazná vyhláška o vytvoření společného
školského obvodu mateřské školy
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.

2. Kontrola minulého zápisu
Bez připomínek.

Zdrželi se: 0

3. Návrh rozpočtu obce na rok 2017
Starostka obce předložila zastupitelstvu návrh rozpočtu obce na rok 2017. Do návrhu
rozpočtu byly mimo jiné zařazeny následující investiční akce: příprava kanalizace,
diagnostika mostu, sanace krovu na kapli a budově OÚ, rošíření napojení místní
komunikace v Horní Lhotě na silnici I/34, vybudování přístřešku na kontejnery
v Dolním Žďáru…
Návrh usnesení 1-22/2016: Zastupitelstvo obce Dolní Žďár schválilo návrh rozpočtu
obce na rok 2017. Návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.

4. Sanace krovu na kapli sv. Terezie a budově OÚ, zateplení stropu OÚ
Zastupitelstvo bylo seznámeno s potřebou řešení sanace krovu na kapli a budově OÚ
na základě odborného posudku specializované firmy. V budově OÚ je také z důvodu
snahy úspory nákladů na vytápění potřeba zateplit strop. Zastupitelé se shodli
na nutnosti provést tyto práce bez zbytečného odkladu. Na provedení prací bude
osloveno více dodavatelů, z nichž bude následně vybrána nejvýhodnější nabídka.
Tyto akce jsou zařazeny do návrhu rozpočtu na rok 2017.

5. Program obnovy a rozvoje vesnice 2017
Starostka obce předložila zastupitelstvu návrh Programu obnovy a rozvoje vesnice na
rok 2017. Zastupitelé tento návrh prodiskutovali a následně odsouhlasili.
Návrh usnesení 2-22/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje Program obnovy a rozvoje
vesnice dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.

6. Dotace z POV
Zastupitelé projednávali možnost žádat o dotace z POV (Program obnovy venkova)
v roce 2017. Mezi největší plánované investice patří vybudování přístřešků na
kontejnery v Dolním Žďáru, rozšíření napojení na silnici I/34 v Horní Lhotě, zakoupení
techniky na sečení trávy (traktůrek). Dle sdělení starostky obce je možno podat dvě
žádosti, zastupitelstvo tedy se tedy dohodlo žádat o dotace na výstavbu přístřešku na
kontejnery a rozšíření napojení místní komunikace na silnici I/34 v Horní Lhotě. O
dotace na nákup traktůrku budeme případně žádat z jiných programů, pokud budou
vypsány.

Návrh usnesení 3-22/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr žádat o dotace
z POV na vybudování přístřešku na kontejnery v Dolním Žďáru a rozšíření napojení
místní komunikace na silnici I/34 v Horní Lhotě.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.

7. Rozpočtová změna č.8
Starostka obce seznámila zastupitele s rozpočtovou změnou č.8.
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtovou změnu č.8.
8. Různé
a) Obecně závazná vyhláška o vytvoření společného školského obvodu
spádové mateřské školy
Starostka obce informovala zastupitele a přítomné hosty o potřebě přijmout Obecně
závaznou vyhlášku o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské
školy. Spádovou mateřskou školou naší obce je MŠ na sídlišti Hvězdárna
v Jindřichově Hradci. Touto dohodou mají děti s trvalým pobytem v naší obci
garantované místo v uvedené mateřské škole. Rozhodnutí o přijetí dítěte do jiné MŠ je
plně v kompetenci příslušného ředitele zvolené MŠ.
Návrh usnesení 4-22/2016: Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku
o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy..
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.

Zápis byl vyhotoven dne: 22. listopadu 2016

Zapisovatel: Lukáš Hovorka
Starostka obce: Eva Kovářová
Ověřovatelé: ing. Ladislav Hadrava
bc. Jiří Novák

