Zápis č. 31/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žďár, konaného dne 28.11.2017
Zahájení:

18.00 hodin

Ukončení: 20.00 hodin
Přítomni: Kovářová, Krahulík, Vaněčková, Blažková, Hadrava
Ze šestičlenného 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. Rezignace zastupitele
4. Schválení rozpočtu na rok 2018
5. Program obnovy venkova, dotaze z POV v r. 2018
6. Rozpočtová změna č. 9 a č. 10
7. Finanční výbor
8. Návrh ceny vodného na r. 2018
9. Inventarizace majetku obce
10. Smlouva o služebnosti č. 1 ke smlouvě o dílo „Kanalizace a ČOV Dolní Žďár
-Horní Lhota
11. Prodej pozemku 154/3 k.ú. Horní Lhota
12. Různé
Starostka obce přivítala přítomné členy zastupitelstva i veřejnosti a seznámila je s připraveným
programem. Změna programu bod 4 za bod 11.
Různé: Odměny zastupitelů k 1.1.2018
Rozšíření komunikace
Cyklotrasa – Dolní Žďár – Horní Žďár
Pro : 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

1/ Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi : Vaněčková, Hadrava
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/ Starostka obce oznámila zastupitelstvu a přítomným, že dne 13.11.2017 rezignoval na funkci
zastupitele Bc. Jiří Novák. Zároveň mu bylo poděkováno za jeho dosavadní činnost a práci
v zastupitelstvu. Dále bylo konstatováno, že vzhledem k tomu, že není již žádný náhradník,
zastupitelstvo dokončí volební období v počtu 6 zastupitelů.

4/ Změna programu : /bod 11/
Prodej pozemku p.č. 154/3 v k.ú. Horní Lhota a části p.č. 159.
Návrh usnesení 1-31/2017 : Zastupitelstvo obce se sejde na místě dotčené parcely, upřesní se část
parcely, jež je předmětem prodeje a část parcely č. 159 a bude určen rozsah geometrickým plánem.
Po vyhotovení geometrického plánu bude vyvěšen záměr prodeje pozemku. Cena je 60 Kč/m 2.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

5/ Program obnovy venkova, dotace z POV v r. 2018
Návrh usnesení 2-31/2017 : Zastupitelstvo obce schvaluje program obnovy venkova POV pro r. 20182020.V POV na r. 2018 se bude žádat o dotaci na pořízení malotraktoru na údržbu veřejného
prostranství.
Pro:5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

6/ Rozpočtová změna č. 9 a č. 10
Starostka obce dala na vědomí rozpočtovou změnu č. 9 a č. 10.

7/ Finanční výbor
Finanční výbor předložil zastupitelstvu obce zápis z provedené kontroly. Vyúčtování návštěvy divadla
Hybernia proběhlo v listopadu 2017. Z důvodu rezignace Bc. Nováka byl předsedou finančního výboru
zvolen Ing. Hadrava, členové – Vaněčková a P.Novák.
Návrh usnesení 3-31/2017 : Zastupitelstvo schvaluje zápis finančního výboru a schvaluje nové složení
finančního výboru.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

8/ Vodné a stočné na r. 2018
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh ceny vodného na rok 2018 od společnosti ČEVAK a.s. Dle
tohoto návrhu zůstává cena vodného dvousložková s mírným navýšením ceny za m3 vody na 39.93,Kč /m3 včetně DPH (pohyblivá složka) a 332,-Kč bez DPH (pevná část).
Návrh usnesení 4-31/2017 : Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného na rok 2018 ve výši 93.93,Kč/m3 včetně DPH (pohyblivá složka) a 332,-Kč bez DPH (pevná část)
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

9/ Inventarizace majetku obce.
Starostka obce dala příkaz k provedení inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2017.
Datum zahájení: 15.12.2017
Datum ukončení: 15.1.2018
Složení inventarizační komise : předseda – Ing. Hadrava
členové – Vaněčková, Novák

10/ Smlouva o služebnosti, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Kanalizace a ČOV Dolní Žďár – Horní
Lhota“.
Usnesení 5-31/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje jednorázový příspěvek obce za zřízení služebnosti
ve výši 500,- pro každou dotčenou domácnost.
Zastupitestvo vzalo na vědomí připomínku p. Holoubka, aby byl příspěvek obce
m2,nikoliv jednorázově.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

stanoven za

Usnesení 6-31/2017 : Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o služebnosti v rámci „Kanalizace a ČOV
Dolní Žďár a Horní Lhota“. Viz příloha č.1
Usnesení 7-31/2017: Zastupitestvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Kanalizace a ČOV
Dolní Žďár a Horní Lhota“. Viz příloha č.2
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

11/ Schválení rozpočtu na rok 2018
Návrh usnesení 8-31/2017 : Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2018 jako schodkový.
Příjmy: 3 023 878, výdaje: 4 071 820, schodek: 1 047 942. Schodek rozpočtu bude hrazen z úspor
z předchozího období.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

12. Různé.
a) odměny zastupitelů - schválen návrh, aby zůstaly stejné jako v předchozím období
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

b) rozšíření komunikace /dle projektové dokumentace/ - provede firma Swietelsky /rozšíření na
pravou stranu/
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

c) cyklotrasa Dolní Žďár – Horní Žďár. Příspěvek 50%, max. 55 tisíc bez DPH.

Zápis byl vyhotoven dne 1.12.2017

Zapisovatel : Jiřina Blažková
Starostka obce:
Ověřovatelé:

