Zápis č. 34/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žďár, konaného dne 29.5.2018

Zahájení:

18.00 hodin

Ukončení: 20.00 hodin
Přítomni: Kovářová, Krahulík, Vaněčková, Blažková,
Ze šestičlenného zastupitelstva přítomni čtyři členové, zastupitelstvo je schopno se usnášet
Veškeré hlasování probíhá veřejně – zdvižením ruky.

Program: 1. Zvolení ověřovatelů zápisu
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
3. Vydání změny č. 2 územního plánu Dolní Žďár
4. Závěrečný účet obce, zpráva o přezkumu hospodaření obce
5. Schválení účetní závěrky
6. Rozpočtové změny
7. Finanční příspěvek SDH Dolní Žďár
8. Rekonstrukce venkovního vedení NN v Horní Lhotě
9. Koupě malotraktoru
10. GDPR
11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s SPÚ
12. Střednědobý výhled rozpočtu 1018-2020
13. Různé
a) Zápis kontrolního a finančního výboru
b) Provozní řád dětského hřiště.
c) Příspěvek na linku bezpečí

Starostka obce přivítala přítomné členy zastupitelstva i veřejnosti a seznámila je s připraveným
programem.

Schválení bodu různé.
Pro : 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

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

3/ Vydání změny č. 2 územního plánu Dolní Žďár
Návrh usnesení 1-34/2018: Zastupitelstvo obce I.

Konstatuje

Podle ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,ve
znění pozdějších změn a předpisů (dále jen stavební zákon), že územní plán Dolní Žďár
není v rozporu s politikou územního rozvoje po její 1. aktualizaci, se zásadami územního
rozvoje kraje po jejich 6. aktualizaci, se stanovisky dotčených orgánů i s výsledkem
rozporů ani se stanoviskem krajského úřadu.

II. Rozhodlo
o vydání změny č. 2 územního plánu Dolní Žďár jako příslušný orgán dle ust. § 6 odst. 5
písm. c) zák.č. 183/20006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších změn a předpisů za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, ve spojení s §
54 stavebního zákona, a v souladu s ust. § 171 a násl. zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, §
13, § 16 a přílohy č. 7 vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
III. Ukládá starostovi obce
dle § 173 odst. 1 správního řádu ve vazbě na § 172 odst. 2 správního řádu oznámit
rozhodnutí o vydání změny č. 2 územního plánu Dolní Žďár veřejnou vyhláškou a doručit
úplné změní územního plánu Dolní Žďár po změně č. 2;
po nabytí účinnosti změny zveřejnit na internetových stránkách obce změnu č. 2
územního plánu Dolní Žďár i úplné znění územního plánu.

Pro: 4

Proti:0

Zdrželi se:0

4/ Závěrečný účet obce , zpráva o přezkumu hospodaření obce
Zastupitelstvu byl předložen návrh závěrečného účetu obce. Zastupitelé se seznámili s výsledky
hospodaření v roce 2017 a nebyly vyjádřeny žádné námitky.
Návrh usnesení 2-34/2018: Zastupitelstvo projednalo návrh závěrečného účtu obce Dolní Žďár
za rok 2017 a nemá k němu připomínky. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 nezávislým auditorem, která byla předložena a je
nedílnou součástí závěrečného účtu.
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Dolní Žďár za rok 2017 vč. zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 nezávislým auditorem a souhlasí s celoročním
hospodařením obce, a to bez výhrad.
Pro: 4

Proti:0

Zdrželi se:0

5/ Schválení účetní závěrky
Návrh usnesení 3-34/2018 : Zastupitelstvo projednalo účetní závěrku za rok 2017 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 2017.
Pro: 4

Proti:0

Zdrželi se:0

6/Rozpočtová změna č. 1 a 2
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 1 a 2.

7/ Finanční příspěvek Sdružení dobrovolných hasičů Dolní Žďár.
Návrh usnesení 4-34/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 6000,- Kč na
zajištění hudební produkce v rámci soutěže v požárním sportu, která se koná 8. září 2018.
Pro:4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

8/ Rekonstrukce venkovního veřejného osvětlení v Horní Lhotě.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce, aby kontaktovala projektovou kancelář Mašek elektro
s.r.o. – Horní Lhota – obnova VO.

9/ Koupě malotraktoru
Návrh usnesení 5-34/2018: Na základě poptávky (viz příloha č.1) zastupitelstvo obce schvaluje koupi
malotraktoru od firmy MALCOM CZ s.r.o. a s tím související rozpočtové opatření.
Pro:4

Proti:0

Zdrželi se:0

10/ GDPR
Návrh usnesení 6-34/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje Základní pravidla postupů souvisejících se
zpracováním osobních údajů (viz příloha č. 2)
Pro:4

Proti:0

Zdrželi se:0

11/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Státním pozemkovým úřadem.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB s SPÚ.

12/ Střednědobý výhled rozpočtu 2018 – 2020.
Návrh usnesení 7-34/2018:Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020
(příloha č. 3).
Pro:4

Proti:0

Zdrželi se:0

13/ Různé
a) Zápis kontrolního a finančního výboru. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu
kontrolního a finančního výboru.

b) Provozní řád dětského hřiště.
Návrh usnesení 8-34/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje provozní řád dětského hřiště.
Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

c) Zastupitelstvo obce odsouhlasilo příspěvek obce na „linku bezpečí“ ve výši 2000,- Kč.

Zápis byl vyhotoven dne: 4.6.2018

Zapisovatel: Jiřina Blažková

Starostka obce:

Ověřovatelé:

