Zápis č. 33/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žďár, konaného dne 10.4.2018
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. Rozšíření pasportu místních komunikací
4. Smlouva pan Kolář – územní plán
5. Sběr nebezpečného odpadu, elektroodpadu, ,kontejner na velkoobjemový odpad
6. Příkazní smlouva – zpracování žádosti o dotaci na kanalizaci v obci
7. Výhledový rozpočet
8. Různé
a) ÚZSVM - smlouvy
b) svaz tělesně postižených – žádost o dar

Starostka obce přivítala přítomné členy zastupitelstva i veřejnosti a seznámila je s připraveným
programem.
Schválení bodu různé.
Pro : 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

1/ Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi : Vaněčková, Hadrava
2/ Kontrola zápisu z minulého zasedání. Bez připomínek.

3/ Rozšíření pasportu místních komunikací – p.č. 611/2 a 2286
Návrh usnesení 1-33/2018. Zastupitelstvo obce schvaluje upravený pasport místních komunikací
(MK) Obce Dolní Žďár , který zahrnuje místní komunikace označené jako 1c až 12c v k.ú. Dolní Žďár u
Lásenice a Horní Lhota u Lásenice a mosty přes řeku Nežárku v Dolním Žďáru „M1“ a Horní Lhotě
„M2“.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

4/ Změna č. 2 územního plánu – p. Kolář.

Návrh usnesení 2-33/2018. Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o úhradě nákladů za provedení
návrhu změny územního plánu, uzavřenou mezi Obcí Dolní Žďár a p. Kolářem.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

5/ Velkoobjemový kontejner – přistaven ve dnech 16.-20.402018 u Hasičárny v obci Horní Lhota.
Ve dnec 20.-22.4.2018 sběr nebezpečného odpadu + elektrod. 5.5.2018 - sběr železa. 8.5.2018 –
očkování psů .
6/ Příkazní smlouva – M Projekt CZ s.r.o.
Návrh usnesení 3-33/2018. Zastupitelstvo obce schvaluje příkazní smlouvu uzavřenou mezi obcí Dolní
Žďár a obchodní společností M Projekt CZ s.r.o.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

7/ Výhledový rozpočet na r. 2018, 2019 a 2020
Zastupitelstvo obce projednalo návrh střednědobého výhledového plánu na r. 2018 – 2020.
Výhledový plán bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

8/ Různé
a) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ÚPZSVM ohledně p.č. 318/1
Návrh usnesení 5-33/2018. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti
inženýrské sítě ohledně výše uvedené parcely.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

b) Svaz tělesně postižených – zastupitelstvo projednalo darovací smlouvu s STP , z.s. ( poskytnutí
daru ve výši 600,- Kč na rok)
Návrh usnesení 6-33/2018. Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu se STP, z.s. na dar
ve výší 600,- Kč.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Ohledně různého připojeny body d) výsadba stromů a e) úklid skládky u kostela.
Zastupitelstvo obce projednalo návrh a realizaci výsadby stromů v obci a osobně projednalo
s p. Račmanem úklid odpadu v okolí kostela. Ze strany jmenovaného byla přislíbena náprava
v co nejkratším termínu.

Dále byl předložen návrh na zaměření a odkup částí nemovitostí v obci od fyzických osob,
které zasahují do ostatní komunikace obce.

Dále byl předložen návrh na vyčištění pozemku kolem kostela – bude projednán na příštím
zastupitelstvu.
Opět projednáno volné pobíhání psů.

Zápis byl vyhotoven dne: 16.4.2018
Zapisovatel: Jiřina Blažková

Starostka obce:

Ověřovatelé:

