Zápis č. 24/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žďár konaného dne 31.1.2017
Zahájení:
Ukončení:
Ověřovatelé zápisu:
Přítomni:
Omluveni:

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

Hosté:

dle podepsané prezenční listiny

Program:
1. Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
3. Smlouva o zajištění činnosti jednotky požární ochrany
4. Smlouva o spolupráci SDH Dolní Žďár a obce Dolní Žďár
5.Smlouva o nájmu prostoru sloužící k podnikání
6.Zimní údržba komunikací
7.Záměr směny pozemků
8. Různé

Starostka obce přivítala přítomné a seznámila je s připraveným programem.
Program zasedání byl na žádost starostky obce v bodu 5. Různé doplněn takto:
a) Rozpočtová změna č.10
b) Organizace veřejné schůze s obsahem záměru Kanalizace Dolní Žďár- Horní Lhota
Zastupitelstvo obce hlasuje o úpravě programu jednání dle návrhu starostky obce:
Pro: 5
-

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schválilo upravený program jednání zastupitelstva obce

1. Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi Petr Novák, Ing.Ladislav Hadrava
Zastupitelstvo hlasuje o volbě ověřovatelů zápisu.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele zápisu dle návrhu.

2. Kontrola minulého zápisu
Bez připomínek
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3. Smlouva o zajištění činnosti jednotky požární ochrany
Starostka obce předložila Návrh smlouvy o zajištění činnosti jednotky požární ochrany.
zastupitel Jiří Novák oznámil zastupitelům, že podepsáním smlouvy o zajištění jednotky
požární ochrany jinou obcí se zříkáme možnosti čerpání dotací z Jihočeského kraje a ze
státu. V případě zrušení zásahové jednotky budou místní členové SDH nepojištěni a
nebudou moci vykonávat činnost pro obec, Dále upozornil, že starostka bez vědomí
zastupitelů předložila na Výroční schůzi SDH Dolní Žďár návrh Smlouvy o spolupráci při
zajištění úkolů vyplývajících pro obec ze zákona o Požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve
znění pozdějších předpisů v návaznosti na nařízení vlády č. 172/2001 Sb., vyhlášky MV č.
246/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle zákona ČNR č. 367/1990 Sb., O obcích
ve znění pozdějších předpisů. Tento bod měl být projednán jako následující. Zastupitel
Novák upozornil, že jde o Vzor smlouvy na založení zásahové jednotky. Starostka
odpověděla "tak se to upraví". Tento bod byl přerušen a byl projednán bod následující podle
schváleného programu jednání zastupitelstva. Následně bylo domluveno, že starostka počká
s podpisem na výsledek jednání na Krajském úřadu na odboru Krizového řízení o
možnostech získání dotací. Jednání na Krajském úřadu JČ kraje zajistí Jiří Novák a o
jednání bude zastupitele informovat. Po projednání bodu č.4 bylo hlasováno o schválení
Výše uvedené smlouvy v navrženém znění.
Návrh usnesení 1-24/2017: Zastupitelstvo obce odsouhlasilo Smlouvu o zajištění činnosti
jednotky požární ochrany mezi městem Jindřichův Hradec a obcí Dolní Žďár a pověřuje
starostku obce k podpisu Smlouvy o zajištění činnosti jednotky požární ochrany po
projednání informací z Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro:

4

Proti: 1 ( Jiří Novák)

Zdrželi se :

0

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh usnesení v předloženém znění
Kopie smlouvy je přílohou č.1 tohoto zápisu.

4. Smlouva o spolupráci SDH Dolní Žďár a obce Dolní Žďár
Starostka obce předložila Návrh smlouvy o spolupráci SDH Dolní Žďár a obce Dolní Žďár .
Zastupitel Jiří Novák oznámil ostatním zastupitelům, že smlouva kterou starostka předložila
je Návrh Smlouvy na zřízení Zásahové jednotky obce . Starostka obce a přítomná starostka
SDH Irena Vaněčková řekli, že by se upravila. Z důvodu, že tento bod a navržená smlouvy
nebyla řádně připravena nebylo hlasováno o tomto bodu jednání.
Kopie Návrhu smlouvy je přílohou č.2 tohoto zápisu.
5. Smlouva o nájmu prostor sloužící k podnikání
Starostka obce předložila zastupitelstvu obce Smlouvu o nájmu prostoru sloužícímu k
podnikání mezi obcí Dolní Žďár a společností JH Comp s.r.o. Jedná se o smlouvu na
pronájem prostoru ke zřízení zesilovače a přenosového zařízení pro poskytovatele internetu
v naší obci.
Návrh usnesení 2-24/2017: Zastupitelstvo obce odsouhlasilo Smlouvu o nájmu prostor
sloužící k podnikání mezi obcí Dolní Žďár a společností JH Comp s.r.o. a pověřuje starostku
obce k podpisu Smlouvy o nájmu prostor sloužící k podnikání
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
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Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se :

0

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh usnesení v předloženém znění
Kopie Návrhu smlouvy je přílohou č.3 tohoto zápisu.
6. Zimní údržba komunikací
Starostka obce informovala zastupitele a hosty o zimní údržbě na území obce Dolní Žďár a
Horní Lhota. Spolu s místostarostou vypracovali informaci pro občany, která bude roznesena
do poštovních schránek všech domů v obci.
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zimní údržbě
7.Záměr směny pozemků
Starostka obce předložila Záměr směny pozemků č.401 o výměře 135m2 v k.ú. Dolní Žďár a
parcely č.610 o výměře 137m2 . K záměru směny předložila Geometrický plán
č.189/599/2016
Návrh usnesení 3-24/2017: Zastupitelstvo obce odsouhlasilo předložený Záměr směny
pozemku a pověřilo starostku obce k vyvěšení záměru směny na úřední desce obce Dolní
Žďár
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se :

0

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh usnesení v předloženém znění
Kopie Záměru směny pozemku jako příloha č.4 a kopie Geometrického plánu č.
189/599/2016 jako příloha č.5 tohoto zápisu

8.Různé
a) Rozpočtové opatření
Starostka obce seznámila zastupitele s rozpočtovou změnou č.10/16
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtovou změnu č.10
Kopie Rozpočtové změny č.10 jako příloha č.6 tohoto zápisu
b) Organizace veřejné schůze s obsahem záměru Kanalizace Dolní Žďár - Horní
Lhota
Zastupitelstvo obce zorganizuje dne 21.2.2017 od 18hod Veřejné projednání záměru
provedení kanalizace v obci Dolní Žďár a Horní Lhota. na jednání budou pozváni
projektant vodohospodářských projektů Ing.Růžička a provozovatelé kanalizace ze
spol. RVS a.s. Ing. Jan Krátoška a Ing.Radek Dvořák. na veřejné m jednání bude
předložen k jednání předběžný návrh vedení a bude diskutováno provedení
navržených variant a finanční náklady předložených variant kanalizace
Varianty
1) spádová kanalizace
2) tlaková kanalizace
3) odkanalizování pomocí DČOV
Zastupitelstvo obce bere na vědomí termín jednání a zajistí odpovídající prostory k
veřejnému jednání s občany.
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Zápis byl vyhotoven dne: 31.1.2017
Zapisovatel: Bc. Jiří Novák
Starostka obce:
Ověřovatelé:
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