Zápis č. 32/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žďár, konaného dne 27.2.2018
Zahájení:

18.00 hodin

Ukončení:

20.00 hodin

Přítomni: Kovářová, Krahulik, Vaněčková, Blažková, Hadrava
Ze šestičlenného zastupitelstva přítomno pět členů, zastupitelstvo je schopno se usnášet
Veškeré hlasování probíhá veřejně – zdvižením ruky.
Veřejnost : Vokáčová, Plaček, Vrba

Program: 1.Zvolení ověřovatelů zápisu
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
3. Zpracování žádosti o dotaci na kanalizaci v obci
4. Vycházkové uniformy SDH
5. Pachtovní smlouva
6. Příspěvek METHA z.ú.
7. Prodej pozemku 154/3 k.ú. Horní Lhota u Lásenice
8. AVE CZ – dodatek ke smlouvě
9. Likvidace bioodpadu – dodatek ke smlouvě
10. Projekt cyklotrasa
11. Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí
12. Různé

Starostka obce přivítala přítomné členy zastupitelstva i veřejnosti a seznámila je
s připraveným programem. Na žádost starostky byl dob různé doplněn takto:
Různé: a) Odměna zastupitele Ing. Hadravi k 1.3.2018
b) Žádost o koupi pozemku
c) Zaměření pozemku u p. Plačka
d) Schválení dodatku o prodloužení termínu opravy kaple
Pro : 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

1/ Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi : Mgr. Blažková, Ing. 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/ Zpracování žádosti o dotaci na kanalizaci v obci
Zastupitelstvo obce projednalo doručené nabídky na zpracování žádosti o dotaci na
kanalizaci v obci. Byly osloveny tři firmy – Ing. Alena Reischlová, dotační poradenství, M
PROJEKT CZ s.r.o., Ústí nad Orlicí a PL projekt s.r.o., Žirovnice. Doručeny byly dvě nabídky
– Ing. Alena Reischlová, viz příloha č. 1 a M PROJEKT CZ, viz příloha č.2. Zastupitelstvo
obce rozhodlo zadat zpracování žádosti o dotaci firmě M PROJEKT CZ a pověřuje starostku
obce k podepsání smlouvy.
Pro:5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

4/ Vycházkové uniformy SDH
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost SDH o koupi tří vycházkových uniforem.
Zastupitelstvo obce souhlasí.
Pro:5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

5/ Pachtovní smlouva
Zastupitelstvu obce byla předložena pachtovní smlouva se ZD Jindřichův Hradec, viz příloha
č.3. Zastupitelstvo obce souhlasí s pachtovní smlouvou, která bude uzavřena na pět let.
Pro:5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

6/ Příspěvek METHA z.ú.
Zastupitelstvu byla předložena společnosti Metha, z.ú. o finanční příspěvek ve výši 750,- Kč.

Návrh usnesení 1-32/2018 : Zastupitelstvo obce schvaluje žádost společnosti Metha, z.ú. o
finanční příspěvek ve výši 750,- Kč.
Pro:5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

7/ Prodej pozemku 154/3 k.ú. Horní Lhota u Lásenice
Starostka informovala zastupitele, že se k záměru prodeje pozemku vyjádřil pouze jeden
zájemce .
Návrh usnesení 2-32/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku v KÚ Horní
Lhota č.p. 154/3 o výměře 892 m2. Záměr prodeje byl zveřejněn od 13.1.2018 do 30.1.2018
za cenu 60 Kč za 1m2 a pověřuje starostku obce podepsáním smlouvy.
Pro:

5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

8/ AVE CZ – dodatek ke smlouvě
Zastupitelstvu obce byl předložen ke smlouvě o likvidaci odpadu od společnosti AVE CZ.
Zastupitelstvo obce bere dodatek ke smlouvě na vědomí.

9/ Likvidace bioodpadu – dodatek ke smlouvě
Zastupitelstvu obce byl předložen ke smlouvě o likvidaci bioodpadu od společnosti Nouza
s.r.o. Zastupitelstvo obce bere dodatek ke smlouvě na vědomí.

10/ Projekt cyklotrasa
Starostka obce informovala přítomné o jednání se společností WAY PROJEKT ohledně
opravy cyklotrasy směrem na Horní Žďár. Pozemky, po kterých cyklotrasa vede, nejsou ve
vlastnictví obce. Z tohoto důvodu nelze provést opravu, která by byla realizována z dotace.
Připravý se projekt opravy cyklotrasy směrem na Vydří. Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Jednání s projektovou kanceláří vyřídí Ing. Krahulik.

11/ Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí
Zastupitelstvo projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce/města na odpadové
hospodářství. Podrobnější informace podal Ing. Krahulik.
Návrh usnesení 3-32/2018: Zastupitelstvo projednalo informaci o riziku navýšení nákladů
obce na odpadové hospodářství,v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o
odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce
nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady
obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor,
ženové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu
zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v

úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského
nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení
místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce
vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

12. Různé:
a) Odměna zastupitele Ing. Hadravy k 1.3.2018
Starostka obce navrhla zvýšení odměny Ing. Hadravovi, za funkci předsedy finančního
výboru, na částku 1322 Kč měsíčně.
Návrh usnesení 4-32/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení odměny Ing. Hadravovi
na 1322,- Kč od 1.3.02018.
Pro:

5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

b) Žádost o koupi pozemku
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o koupi části pozemku p.č. 541/1, ostatní plocha
- ostatní komunikace.
Návrh usnesení 5-32/2018: Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o koupi části pozemku
p.č. 541/1, ostatní plocha - ostatní komunikace z důvodu způsobu využití pozemku ostatní
komunikace.
Pro:

5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

c) Zaměření pozemku u p. Plačka
Pan Plaček požádal zastupitelstvo obce o spolupráci při upřesnění hranice mezi obecními
pozemky a pozemky v jeho vlastnictví. Pan Plaček se dojde informovat na katastrální úřad.
Po jednání na katastrálním uřadu budou přijata opatření k upřesnění hranic, případně se
hranice upřesní geometrickým plánem.
Pro:

5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

d) Schválení dodatku o prodloužení termínu opravy kaple
Návrh usnesení 6-33/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 smlouvy o dílo č.
018/2017 ze dne 20.11.2017 o prodloužení termínu opravy kaple s firmou KOSTKA JH s.r.o.
Viz příloha č.4.
Pro:

5

Proti: 0

Zápis byl vyhotoven dne 6.3.2018

Zdrželi se: 0

Zapisovatel : Irena Vaněčková

Starostka obce:

Ověřovatelé:

