Zápis č. 27/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žďár, konaného dne 23.5.2017
Zahájení: 18.00 hodin
Ukončení: 19.30 hodin
Ověřovatelé zápisu: Ing. Ladislav Hadrava, Petr Novák
Přítomni: Ing. Hadrava, Ing. Krahulik, Kovářová, Bc. Novák, Novák,
Mgr. Blažková

Vaněčková,

Ze sedmičlenného zastupitelstva přítomno sedm 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 příspěvek společnosti Meta, STP
4/ Rozpočtová změna č. 3
5/ Žádost o příspěvek na SDH – závody /zajištění hudební produkce/
6/ Prodej pozemku
7/ Zpráva o přezkumu hospodaření obce za r. 2016
8/ Závěrečný účet obce, závěrka obce
9/ Různé
Starostka obce přivítala přítomné členy zastupitelstva i veřejnosti a seznámila je
s připraveným programem. Program zasedání byl na žádost místostarosty obce
v bodu 9 Různé doplněn o návrh ohledně složení finančního výboru.
Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
1/ Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi P.Novák a Ing. L.Hadrava
Zastupitelstvo hlasuje o volbě ověřovatelů zápisu:
Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele zápisu dle návrhu.
2/ Kontrola minulého zápisu
Bez připomínek
3/ Žádost o příspěvek společnosti Meta
Zastupitelstvu byla předložena žádost Svazu tělesně postižených o finanční
příspěvek ve výši 500 Kč a společnosti Metha, z.ú. o finanční příspěvek ve výši 760,Kč.

Návrh usnesení 1-27/2017 : Zastupitelstvo obce schvaluje žádosti Svazu tělesně
postižených o finanční příspěvek ve výši 500 Kč a společnosti Metha, z.ú. o finanční
příspěvek ve výši 760,- Kč.
Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.
4/ Rozpočtová změna č. 3
Starostka obce seznámila zastupitele s rozpočtovou změnou č. 3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 3
5/ Žádost o příspěvek na SDH – závody ve výši 6 000,- Kč (zajištění hudební
produkce)
Zastupitelstvu byla předložena žádost místního SDH o příspěvek ve výši 6000,- Kč
na pořádání závodů v požárním útoku (9.9.2017). Po skončení závodů bude
následovat zábava s živou hudbou. Celou akci pořádá SDH Dolní Žďár ve spolupráci
s Obcí Dolní Žďár.
Návrh usnesení 2-27/2017 : Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku
SDH ve výši 6000,- Kč.
Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.
6/ Prodej pozemku
a/ Zastupitelstvo obce Dolní Žďár znovu projednalo prodej pozemku 529/3 o
výměře 158 m2 (ostatní plocha – ostatní komunikace ) v k.ú. Horní Lhota u Lásenice.
Návrh usnesení 3-27/2017 : Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem pozemku
529/3. V letošním roce bude komunikace opravena na náklady obce.
Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.
b/ Starostka obce seznámila zastupitele a přítomné s žádostí o koupi a směnu
pozemků
Návrh usnesení 4-27/2017 : Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru prodeje
pozemků část p. č. 541/1 o výměře cca 122 m 2 , parcela č. 541/2 o výměře 40 m2 ,
parcela č. 541/3 o výměře 40 m2 v k.ú. Horní Lhota u Lásenice. Dále schvaluje
vyvěšení záměru směny pozemků, kde nově odměřený pozemek z pozemku parcela
č. 541/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Horní Lhota u Lásenice bude
směněn za nově odměřený pozemek z pozemku parcela č. 195, zahrada k. ú. Horní
Lhota u Lásenice .
Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.
7/ Zpráva o přezkumu hospodaření obce za r. 2016
Zastupitelstvu obce byla předložena zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2016 nezávislým auditorem.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2016 nezávislým auditorem, která byla předložena a je nedílnou součástí
závěrečného
účtu.
8/ Závěrečný účet obce a závěrka obce
Zastupitelstvu obce byla předložena účetní závěrka za rok 2016. Zastupitelstvo bylo
seznámeno s výsledkem této závěrky a nebyly vzneseny žádné připomínky. Dále byl
zastupitelstvu předložen závěrečný účet obce. Zastupitelé se seznámili s výsledky
hospodaření v roce 2016 a nebyly vyjádřeny žádné námitky.
Návrh usnesení 5-27/2017 : Zastupitelstvo projednalo účetní závěrku za rok 2016 a
na základě předložených dokladů nevznáší požadavky
a) na doplňující informace a předložení účetních záznamů ke schvalování účetní
závěrky
b) na opravy nesprávností, které jsou v rozporu s věrným a poctivým obrazem účetní
závěrky
ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2016.
Dále zastupitelstvo projednalo návrh závěrečného účtu obce Dolní Žďár za rok 2016
a nemá k němu připomínky. ZO schvaluje závěrečný účet obce Dolní Žďár za rok
2016 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 a souhlasí
s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.
Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.
9/ Různé
Ze strany zastupitelstva i ze strany veřejnosti byl vznesen návrh na dočasné uvolnění
předsedy finančního výboru Bc. Jiřího Nováka. Ze strany jmenovaného byl návrh
akceptován.
Hlasování:
Pro uvolnění: E.Kovářová, Ing.J.Krahulík, I. Vaněčková
Proti:
Mgr. Blažková, Ing. L.Hadrava, P.Novák
Zdrželi se : Bc. Jiří Novák
Zápis byl vyhotoven dne: 23.5.2017
Zapisovatel: Mgr. Jiřina Blažková
Starostka obce:
Ověřovatelé:

