Zápis č. 23/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žďár konaného dne 13.12.2016
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. Schválení rozpočtu na rok 2017
4. Žádost o příspěvek Metha, z.ú.
5. Prodej pozemku
6. Kontrolní a finanční výbor
7. Rozpočtová změna č.9
8. Cena známky na popelnice na rok 2017
9. Inventarizace majetku obce
10. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy
11. Různé
Starostka obce přivítala přítomné a seznámila je s připraveným programem. Bod č.
11 Různé navrhla rozšířit a) Návrh ceny vodného na rok 2017, b) Samovýroba
palivového dřeva na rok 2017
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

Zdrželi se: 0

Bez připomínek.

3. Schválení rozpočtu obce na rok 2017
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2017. Návrh rozpočtu na rok 2017
byl schválen na minulém zasedání a byl zveřejněn na úřední desce.
Návrh usnesení 1-23/2016: Zastupitelstvo obce Dolní Žďár schvaluje rozpočet obce
na rok 2017 jako schodkový. Příjmy 2479035 Kč, výdaje 2595483 Kč. Schodek ve výši
116448 Kč bude hrazen z úspor z předchozích období.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.

4. Žádost o příspěvek Metha, z.ú.
Zastupitelstvo projednalo žádost společnosti Metha, z.ú. o příspěvek na činnost v roce
2017. Společnost Metha dlouhodobě pomáhá osobám s drogovou závislostí.
Návrh usnesení 2-23/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek společnosti
Metha, z.ú. na svoji činnost v roce 2017 ve výši 760,- Kč.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.

5. Prodej pozemku
Návrh usnesení 3-23/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku st.p.č. 68
v k.ú. Dolní Žďár výměře 33 m2 panu Karlu Pickovi. Záměr prodeje byl zveřejněn od
2.10.2015 do 17.10.2015 za cenu 20 Kč za 1m2.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.

6. Kontrolní a finanční výbor
Kontroly finančního a kontrolního výboru proběhnou v průběhu měsíce ledna
2017.

7. Rozpočtová změna č.9
Starostka obce seznámila zastupitele s rozpočtovou změnou č.9.
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtovou změnu č.9.
8. Cena známky za odvoz popelnice v roce 2017
Zastupitelstvo obce se zabývalo stanovením ceny známky na odvoz popelnice
v nadcházejícím roce. Cena známky se několik posledních let nezměnila, naopak
náklady obce se zvýšily podstatně. Důvodem je větší množství tříděného odpadu a
nově také svoz a likvidace bioodpadu. Z těchto důvodů bylo potřeba přistoupit
k navýšení ceny známky za odvoz odpadu.
Návrh usnesení 4-23/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje cenu za známku na odvoz
odpadu v roce 2017 ve výši 80,- 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. Inventarizace majetku obce
Starostka obce dala příkaz k provedení inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2016.
složení komise: bc. Jiří Novák – předseda, ing. Ladislav Hadrava – člen, Lukáš
Hovorka – člen. Datum zahájení 15.12.2016, datum ukončení 15.1.2017.
10. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy
(tento bod navazuje na bod 8a) z minulého zasedání ZO).
Návrh usnesení 5-23/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o vytvoření
společného školského obvodu spádové mateřské školy. Dohoda je přílohou zápisu.
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) Návrh ceny vodného na rok 2017
Zastupitelstvu byl předložen návrh ceny vodného na rok 2017 od společnosti
ČEVAK a.s.. Dle tohoto návrhu zůstává cena vodného dvousložková s mírným
navýšením ceny za m3 vody na 39,36 Kč / m3 vč. DPH (pohyblivá složka) a 332,Kč bez DPH (pevná část).

Návrh usnesení č. 6-23/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného na rok
2017 ve výši 39,36 Kč / m3 vč. DPH (pohyblivá složka) a 332,- Kč bez DPH (pevná
část).
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.

b) Samovýroba palivového dřeva v roce 2017
Zastupitelstvo obce projednalo podmínky pro podání žádostí o přidělení
palivového dřeva k samovýrobě a stanovilo cenu pro rok 2017.
Návrh usnesení 7-23/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje podmínky pro
samovýrobu palivového dřeva na rok 2017. Cena 70,- Kč / prm, příjem žádostí
do 31.1.2017.
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: 13.prosince 2016

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

