Zápis č. 29/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žďár, konaného dne 26.9.2017
Zahájení:

18.00 hodin

Ukončení: 19.30 hodin
Přítomni: Kovářová, Krahulík, Novák J., Vaněčková, Blažková
Ze sedmičlenného zastupitelstva přítomno pět členů, zastupitelstvo je schopno se usnášet
Veškeré hlasování probíhá veřejně – zdvižením ruky.

Program: 1. Zvolení ověřovatelů zápisu
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
3. Smlouvy o věcném břemeni se společností E.ON
4. Kontejner na velkoobjemový odpad, sběr nebezpečného odpadu a elektroodpadu
5. Rozpočtová změna č. 6
6. Různé
Starostka obce přivítala přítomné členy zastupitelstva i veřejnosti a seznámila je s připraveným
programem. Program zasedání byl na žádost zastupitele obce v bodu 6 Různé doplněn takto:
1/ informace o stavu provádění projektu na kanalizace
2/ informace o stavu provádění projektu na most
3/ přístřešek pro kontejnery v Dolním Žďáře
4/ rozšíření vjezdu do Horní Lhoty
5/ zadání veřejné zakázky na opravu kaple
6/ změna územního plánu
7/ výběrové řízení na pořízení zemědělské techniky
8/ stanovení přesného data provedení kontroly finančním a kontrolním výborem
9/ nákup boxů na posypový materiál
10/ zimní údržba – zajištění obslužnosti obcí
11/ oprava mostů
Pro : 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

1/ Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi : Krahulík, J.Novák
Zastupitelstvo hlasuje o volbě ověřovatelů zápisu:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele zápisu dle návrhu.

2/ Kontrola zápisu z minulého zasedání
Bez připomínek

3/ Smlouvy o věcném břemeni se společností E.ON
Návrh usnesení 1-29/2017. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. JH014330044582/002 .
Pro:

5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.
Návrh usnesení 2-29/2017. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. JH014330044582/003.
Pro:

5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.

4/ Kontejner na velkoobjemový odpad ve dnech 9.10.-13.10.2017 v obci Dolní Žďár
Elektroodpad ve dnech 13.10.-15.10.2017 u hasičárny v obci Horní Lhota.

5/ Starostka obce dala zastupitelstvu obce na vědomí rozpočtovou změnu č. 6 a č. 7
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 6 a č.7

6/ Různé
Ad 1/ projekt na kanalizaci v termínu do pěti měsíců ode dne uzavření smlouvy – odkaz na minulé
zasedání bod 7 c)

Ad 2/ projekt na most - dne 10.10.2017 pracovní schůzka – odkaz na minulé zasedání bod 5)
Ad 3/ přístřešek na kontejnery – termín dokončení v měsíci listopadu
Ad 4/ rozšíření vjezdu do Horní Lhoty – výsledek bude sdělen po pracovní schůzce dne 10.10.2017
Ad 5/ veřejná zakázka na opravu kaple –
Ad 6/ změna územního plánu – starostka obce informovala přítomné, že změna územního plánu
prošla usnesením zastupitelstva č. 4-7/2015
Ad 7/ výběrové řízení – podaná žádost
Ad 8/ kontroly finančního a kontrolního výboru – bylo konstatováno, že není nutné stanovovat přesné
termíny, každý výbor si termín stanoví sám
Ad 9/ nákup boxů na posypový materiál
10/ zimní údržba – zajištění obslužnosti obce – Karel Picka
11/ oprava mostů – zajištěno

Zápis byl vyhotoven dne 6.10.2017
Zapisovatel : Jiřina Blažková
Starostka obce:
Ověřovatelé:

