Zápis č.5
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žďár konaného dne 21.2.2019

Zahájení:
18:00 hodin
Ukončení:
20:00
Ověřovatelé zápisu: Petr Čermák, Lukáš Hovorka
Přítomni: Bohuslav Bednář, Miroslav Vrba, Petr Čermák, Zuzana Vokáčová, Lukáš Hovorka
Omluveni: Karel Picka, Lukáš Hadrava
Ze sedmičlenného zastupitelstva přítomno 5 členů, zastupitelstvo je schopno se usnášet.
Veškeré hlasování probíhá veřejně – zdvižením ruky.

Program:
1) Určení ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Kontrola zápisu z minulého zasedání
4) Podání žádosti o dotaci na projekt Opravy malých sakrálních památek v
okolí obce
5) Různé

Starosta obce přivítal přítomné.

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli navrženi Petr Čermák a Lukáš Hovorka. Zapisovatel Miroslav
Vrba.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Žďár určuje ověřovateli zápisu Petra Čermáka a Lukáše
Hadravu. Zapisovatelem Miroslava Vrbu.

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se:

Usnesení č. 1-5/2019 bylo schváleno.

2. Schválení programu
Zastupitelstvo hlasuje o programu ve vyvěšeném znění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Žďár schvaluje navržený program.

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se:

Usnesení č. 2-5/2019 bylo schváleno.

3. Kontrola zápisu z minulého zasedání

Kontrola zápisu z minulého zasedání je bez připomínek.
4. Podání žádosti o dotaci na projekt Opravy malých sakrálních památek v okolí
obce
Host Zuzany Vokáčové, pan Hlavsa přednesl odborný pohled na činnosti, které je
potřeba v rámci oprav sakrálních památek v obci realizovat. Dle vyjádření pana Hlavsy
jsou sakrální památky v katastru obce Dolní Žďár v relativním pořádku. Oprava se
tedy bude realizovat pouze u památek v katastru Horní Lhota
A to těchto památek:
1.
2.
3.
4.

Kaplička u mostu
Smírčí (hraniční) kámen
Boží muka
Křížek

Celkové náklady na opravy pan Hlavsa odhaduje na částku 270.000,- Kč.
Bohuslav Bednář podá žádost na dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, kde je
možnost dotace na tuto opravu až 70%.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr Opravy malých sakrálních památek v okolí obce
a pověřuje Bohuslava Bednáře podáním žádosti o dotaci na MMR.

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se:

Usnesení č. 3-5/2019 bylo schváleno.

5. Různé

a) Kanalizace
Zastupitelé měli naplánovanou schůzku s panem Popelářem s M-Projektu na
12.2.2019. Schůzka se neuskutečnila, jelikož ji pan Popelář zrušil. Nyní není
náhradní termín schůzky určen. Starosta je pověřen zastupiteli, aby na pana
Popeláře usilovně naléhal, aby schůzka proběhla co nejdříve.

b) Zrcadlo do zatáčky u Písařů
Zastupitelé na návrh Miroslava Vrby zvážili možnost umístit zrcadlo do zatáčky u
Písařů, jelikož je zatáčka takto velmi nepřehledná. Petr Čermák byl pověřen zjistit
u pana Antůška z odboru dopravy, zda je možné umístit zrcadlo bez jakéhokoliv
povolení, nebo je na tuto instalaci potřeba povolení od odboru dopravy.
c) Obecní zaměstnanec
Zastupitelé odsouhlasili záměr zveřejnění nabídky pracovního místa na pozici
obecního zaměstnance – údržbář. Nabídka volného pracovního místa bude
zveřejněna na stránkách obce, na sociálních sítích i v obecních vývěskách.
Mzda obecního zaměstnance bude 10.000 Kč čistého za poloviční úvazek (20
hodin týdně). Uzávěrka přihlášek 14.3.2019
d) Likvidace potěžebních zbytků v lesích
Pan Plaček vznesl dotaz, jak jsou likvidovány potěžební zbytky v obecních lesích.
Bohuslav Bednář byl pověřen, aby u firem zabývajících se výrobou energetické
štěpky zjistil, jestli je dnes o tyto zbytky zájem a kolik by tyto firmy platily za již
vyvezené větve nebo za již hotovou zpracovanou štěpku.
Bohuslav Bednář byl pověřen, aby bylo důsledně kontrolováno, zda je dodržována
smlouva na samovýrobu palivového dřeva a to hlavně ustanovení o likvidaci
potěžebních zbytků. Zejména je touto kontrolou pověřen Karel Picka.
e) Zpráva knihovníka o činnosti obce
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu knihovníka o činnosti obecní knihovny za rok
2018
f) Ukliďmě Česko
Zuzana Vokáčová informovala zastupitele, že se naše obec opět zúčastní
celorepublikové akce Ukliďme Česko. Akce proběhne 6.4.2019.

V diskuzi nebyly podány žádné další podněty a návrhy.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:00 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů a hostů
3) Zveřejněná informace o konání zasedání zastupitelstva obce Dolní Žďár
4) Zpráva kontrolního výboru

Zápis byl vyhotoven dne: 22.2.2019

Zapisovatel: Miroslav Vrba

Ověřovatelé: Lukáš Hovorka dne
Petr Čermák dne

Starosta:

Bohuslav Bednář dne

Výsledky hlasování 5. zastupitelstva obce Dolní Žďár,
konaného dne 21.2.2019, od 18:00 hodin.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Žďár určuje ověřovateli zápisu Petra Čermáka a Lukáše
Hadravu. Zapisovatelem Miroslava Vrbu.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se:

Usnesení č. 1-5/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Žďár schvaluje navržený program.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se:

Usnesení č. 2-5/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr Opravy malých sakrálních památek v okolí obce
a pověřuje Bohuslava Bednáře podáním žádosti o dotaci na MMR.
Pro: 5

Proti: 0

Usnesení č. 3-5/2019 bylo schváleno.

Zdrželi se:

