Zápis č. 10
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žďár konaného dne 26.11.2019

Zahájení:
18:00
Ukončení:
20:30
Ověřovatelé zápisu: Lukáš Hovorka, Lukáš Hadrava
Přítomni: Bohuslav Bednář, Miroslav Vrba, Petr Urban, Lukáš Hadrava, Karel Picka, Petr Čermák, Lukáš
Hovorka
Omluveni: Ze sedmičlenného zastupitelstva přítomno 7 členů, zastupitelstvo je schopno se usnášet.
Veškeré hlasování probíhá veřejně – zdvižením ruky.

Program:
1) Určení ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Oznámení o rezignaci zastupitele
4) Složení slibu nového zastupitele
5) Kontrola zápisu z minulého zasedání
6) Zpráva kontrolního výboru
7) Zpráva finančního výboru
8) Návrh rozpočtu na rok 2020
9) Rozšíření pasportu místních komunikací
10) Žádost o bezúplatný převod pozemku
11) Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích (psi, pobyt, vstupné, užívání veř. prostranství)
12) Revitalizace prostranství u kaple
13) Různé
Starosta obce přivítal přítomné.

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli navrženi Lukáš Hovorka, Lukáš Hadrava. Zapisovatel Miroslav Vrba.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Žďár určuje ověřovateli zápisu Lukáše Hovorku, Lukáše Hadravu.
Zapisovatelem Miroslava Vrbu.
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 1
Petr Urban

Usnesení č. 1-10/2019 bylo schváleno.

2. Schválení programu
Starosta vyzval přítomné zastupitele a občany aby navrhli body k jednání do bodu různé. Byly tyto
návrhy:
1)
2)
3)
4)
5)

Zastupitel pan Vrba navrhl projednat zimní údržbu obce
Paní Němcová navrhla projednat špatný stav meliorační stoky u její parcely
Paní Vaněčková navrhla projednat, kdo bude provádět zimní úklid autobusových zastávek
Pan Holoubek navrhl projednat kanalizaci
Paní Haladová navrhla projednat odbočovací pruh do Horní Lhoty

6) Pan Kolísek navrhl projednat anonym, který byl doručen obyvatelům obce
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Žďár schvaluje navržený program zasedání s rozšířením o navržené body
různé
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 1
Petr Urban

Usnesení č. 2-10/2019 bylo schváleno.
3. Oznámení o rezignaci zastupitele
Starosta obce informoval přítomné, že obdržel dne 12.11.2019 písemnou rezignaci člena
zastupitelstva Mgr. Zuzany Vokáčové.
Nikdo z přítomných nevznesl žádné otázky.

4. Složení slibu nového zastupitele
Starosta obce informoval přítomné, že dle zákona vznikl automaticky k 13.11.2019 mandát
náhradníku panu Bc. Petru Urbanovi. Nový zastupitel Petr Urban složil slib přečtením tohoto slibu a
jeho podpisem.
Nikdo z přítomných nevznesl žádné otázky.

5. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Kontrola zápisu z minulého zasedání je bez připomínek.
Nikdo z přítomných nevznesl žádné otázky.

6. Zpráva kontrolního výboru
Zastupitel Lukáš Hovorka přednesl zprávu kontrolního výboru za období 1.4.2019 – 31.10.2019.
Zastupitelé vzali zprávu na vědomí.
Nikdo z přítomných nevznesl žádné otázky.

7. Zpráva finančního výboru
Zastupitel Miroslav Vrba přednesl zprávu finančního výboru za období 1.4.2019 – 30.9.2019.
Zastupitelé vzali zprávu na vědomí.
Nikdo z přítomných nevznesl žádné otázky.

8. Návrh rozpočtu na rok 2020

Zastupitel Miroslav Vrba představil přítomným návrh rozpočtu na rok 2020. Rozpočet je navrhnut
s těmito příjmy, výdaji a saldem:
Celkové příjmy: 2.624.010,Celkové výdaje: 3.261.945,Saldo rozpočtu: - 637.935,Miroslav Vrba informoval přítomné o možnosti podat písemně připomínky nebo návrhy
k navrženému rozpočtu na rok 2020 a to ve lhůtě 14 dnů.
Nikdo z přítomných nevznesl žádné otázky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený Návrh rozpočtu 2020
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se:

Usnesení č. 3-10/2019 bylo schváleno.

9. Rozšíření pasportu místních komunikací
Starosta obce navrhl rozšířit pasport komunikací obce o pozemek parcelní číslo 2332 v katastrálním
území Dolní Žďár u Lásenice
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozšířit pasport komunikací obce o pozemek parcelní číslo 2332
v katastrálním území Dolní Žďár u Lásenice
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se:

Usnesení č. 4-10/2019 bylo schváleno.
10. Žádost o bezúplatný převod pozemku
Starosta obce informoval přítomné o možnosti získat pozemek parcelní číslo 2332 v katastrálním
území Dolní Žďár u Lásenice do vlastnictví obce Dolní Žďár a to bezúplatně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti na Státní pozemkový úřad. Podáním žádosti o
bezúplatný převod pozemku parcelní číslo 2332 v katastrálním území Dolní Žďár u Lásenice do
vlastnictví obce Dolní Žďár pověřuje starostu.
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se:

Usnesení č. 5-10/2019 bylo schváleno.

11. Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích (psi, pobyt, vstupné, užívání veř.
prostranství)
Zastupitel Petr Urban informoval přítomné, že dne 6. listopadu 2019 vyšla ve Sbírce zákonů novela
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Nová úprava bude
platit od 1. ledna 2020.
Předmětnou novelou dochází k výrazným změnám zákona o místních poplatcích. Mezi nejdůležitější
změny patří úprava samotného zmocňovacího ustanovení k vydání obecně závazné vyhlášky
zavádějící místní poplatek, včetně stanovení jejích povinných a fakultativních náležitostí, zrušení
místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a místního poplatku z ubytovací kapacity, zavedení

nového místního poplatku z pobytu, změna definice poplatníka a osob, na něž dopadá snížená
sazba poplatku, u místního poplatku ze psů a změna definice poplatníka u místního poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Výše uvedená skutečnost se pak promítá do nutnosti zrušení či úprav stávajících obecně závazných
vyhlášek o místních poplatcích ze strany obcí tak, aby s účinností od 1. ledna 2020 odpovídaly
změněnému znění zákona o místních poplatcích.
Z tohoto důvodu zastupitel Petr Urban předložil zastupitelům vypracované nové Obecně závazné
vyhlášky o místních poplatcích. A to:
A) Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019, o místním poplatku ze psů
Sazba poplatku za kalendářní rok činí za každého psa 200 Kč.
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích, část II. Poplatek ze psů, ze
dne 14.12.2010.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019, o místním poplatku ze psů
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se:

Usnesení č. 6-10/2019 bylo schváleno.

B) Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu
Sazba poplatku činí 15 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích, část III. Poplatek za lázeňský
nebo rekreační pobyt, ze dne 14.12.2010. Dále se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o
místních poplatcích, část VI. Poplatek z ubytovací kapacity, ze dne 14.12.2010.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019, o místním poplatku
z pobytu
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se:

Usnesení č. 7-10/2019 bylo schváleno.

C) Obecně závazná vyhláška obce Dolní Žďár č. 3/2019, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a)

za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 5

Kč,

b)

za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje…..……... 5 Kč,

c)

za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje.................................5 Kč,

d)

za provádění výkopových prací .......................................................................5

e)

za umístění stavebních zařízení ......................................................................5 Kč,

Kč,

f)

za umístění reklamních zařízení ......................................................................5 Kč,

g)

za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ............................5 Kč,

h)

za umístění zařízení cirkusů ............................................................................5 Kč,

i)

za umístění skládek ...................................................................................... 10 Kč,

j)

za vyhrazení trvalého parkovacího místa ........................................................1

Kč,

k)

za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce ........................................1

Kč,

l)

za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce .....................................1

Kč,

m)

za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce ......................................1

Kč,

n)

za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.. 1 Kč.

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích, část IV. Poplatek za užívání
veřejného prostranství, ze dne 14.12.2010.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závazná vyhláška obce Dolní Žďár č. 3/2019, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se:

Usnesení č. 8-10/2019 bylo schváleno.

D) Obecně závazná vyhláška obce Dolní Žďár č. 4/2019, o místním poplatku ze vstupného
Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:
a) kulturní akci ...............................… 10 %,
b) sportovní akci .........................…..
10 %,
c) prodejní akci .................................
20 %,
d)

reklamní akci .............................…

20 %.

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích, část V. Poplatek ze vstupného,
ze dne 14.12.2010.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závazná vyhláška obce Dolní Žďár č. 4/2019, o místním
poplatku ze vstupného
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se:

Usnesení č. 9-10/2019 bylo schváleno.

12. Revitalizace prostranství u kaple
Zastupitel Lukáš Hadrava informoval přítomné o plánech obce s revitalizací pozemku pod kaplí
v Dolním Žďáru. Lukáš Hadrava vyzval občany i zastupitele aby svoje návrhy a doporučení na
rekultivaci pozemku zasílali na mail: ou@dolnizdar.cz nebo poštou na adresu obecního úřadu: Dolní
Žďár 32, 378 02 Stráž nad Nežárkou.
Termín na zasílání návrhů a doporučení je do 31. 1. 2020. Poté bude zastupitelstvem rozhodnuto
jakým dalším postupem se v této věci vydáme.

Zastupitelstvo vzalo toto na vědomí.
13. Různé

1) Zastupitel pan Vrba navrhl projednat zimní údržbu obce
Miroslav Vrba navrhl, aby byl obecní traktor dovybaven příslušenstvím na zimní údržbu a to čelní
šípovou plně stavitelnou radlicí a zadní nástavbou nad motor se sypačem na inertní materiál.
Miroslav Vrba informoval přítomné, že odhadovaná cena za čelní radlici je 70.000 Kč a za sypač
s nástavbou je 155.000 Kč. Miroslav Vrba dále informoval přítomné, že je možné žádat o dotaci
na pořízení komunální techniky z programu PRV. Výše dotace by byla 60%. Zahájení podávání
žádostí je od 1. 12. 2019.
Zastupitelstvo obce pověřuje Miroslava Vrbu zajištěním nabídek na dodávku a montáž na traktor
od alespoň 3 dodavatelů a dále pověřuje starostu zjištěním dotačních možností.

2) Paní Němcová navrhla projednat špatný stav meliorační stoky u její parcely
Paní Němcová informovala přítomné o špatném stavu meliorační stoky v Horní Lhotě. Stoka je
zanesená a plná různých hlodavců. Jelikož ale stoka není v majetku obce ale patří pod Povodí
Vltavy postup bude následující. Jelikož Povodí Vltavy bude v příštím roce čistit koryto řeky
Nežárky a požaduje po obci uskladnění vytěženého materiálu na pozemku obce, budeme
požadovat jako kompenzaci vyčištění i této stoky.
Zastupitelstvo obce pověřuje Petra Čermáka, aby toto domluvil s panem Lánem z Povodí Vltavy.

3) Paní Vaněčková navrhla projednat, kdo bude provádět zimní úklid autobusových zastávek
Paní Vaněčková se dotazovala, kdo bude provádět úklid zastávek v zimním období. Jedná se
hlavně o úklid sněhu a vynášení odpadkových košů. Starosta informoval přítomné, že toto bylo
vždy řešeno najatým pracovníkem na dohodu o provedení práce. I tuto zimu to bude, dle
informace starosty, řešeno stejně.

4) Pan Holoubek navrhl projednat kanalizaci
Pan Holoubek se dotazoval v jaké fázi je kanalizace. Starosta informoval přítomné o celém
dosavadním průběhu, včetně termínů jednotlivých kroků, jak byly postupně realizovány. Dnes
máme vydané a platné územní rozhodnutí a vodoprávní souhlas. To znamená, že stavba
kanalizace může začít. Jelikož ale obci nebyla v letošním roce schválena dotace a obec částku
na kterou kanalizace vyjde (dle rozpočtu projektanta) nemá, musíme hledat další možnosti. Tou
další možností je hledat úspory v projektu. Tímto hledáním úspor je nyní pověřena společnost
SWIETELSKY stavební s.r.o. Projekt mají již od září ale do dnešního dne i přes urgence starosty
nebyl vrácen s doporučením úspor.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby důrazně naléhal na firmu SWIETELSKY stavební
s.r.o. aby nám co nejdříve projekt s doporučením vrátili, abychom ho mohli projednat už na
příštím zastupitelstvu.

5) Paní Haladová navrhla projednat odbočovací pruh do Horní Lhoty
Paní Haladová se dotazovala, jak to je s vybudováním rozšíření sjezdu z hlavní silnice do Horní
Lhoty. Dále se dotazovala, proč není zahájena stavba rozšíření, když už je vydané stavební
povolení.
Řešením sjezdu je již od 2. zasedání zastupitelstva pověřen Petr Čermák. Petr Čermák tedy
informoval přítomné, že vybudování sjezdu požaduje ŘSD a Policie ČR až v délce 150 m aby

odpovídal normě. S tím, že by muselo dojít mimo vykácení většiny stromů kolem silnice i
k přeložce vedení vysokého napětí. Odbočovací pruh s takto dimenzovanými parametry by byl
ale pro naši obec velkou finanční zátěží. Proto ještě Petr Čermák s projektanty ze společnosti
Way Project S.r.o. hledá nějaké řešení, které alespoň částečně zvětší rádius odbočky, aby
odbočování bylo bezpečnější. Pokud se ani toto nepodaří prosadit, bude rozšíření provedeno
podle stávajícího projektu a vydaného stavebního povolení.
Zastupitelstvo obce žádá Petra Čermáka, aby této věci věnoval maximální úsilí, abychom měli co
nejdříve od společnosti Way Project S.r.o. nějaký návrh řešení.

6) Pan Kolísek navrhl projednat anonym, který byl doručen obyvatelům obce
Pan Kolísek se dotazoval, kdo rozeslal do schránek anonym, který informoval o tom, jak stávající
zastupitelstvo pracuje.
Zastupitelstvo obce vyjádřilo politování nad tím, že se autor (autoři) nepodepsal(i) i přes to, že
byly informace nebo připomínky v některých případech oprávněné. Zastupitelstvo obce ústy
starosty vyzvalo přítomné, aby pokud mají jakýkoliv podnět nebo připomínku využili kontaktů na
webových stránkách obce, kam je možnost tyto podněty zaslat.
7) Pan Vokáč požádal o doplnění dalšího bodu a to rezignace kulturní komise
Pan Vokáč požádal o doplnění dalšího bodu a to rezignace kulturní komise. Starosta rozhodl o
dodatečném přijetí tohoto bodu do programu. Pan Vokáč předal písemnou rezignaci všech členů
kulturní komise. Kulturní komise tímto zanikla.
Zastupitelé vzali zánik kulturní komise na vědomí.

V diskuzi nebyly podány žádné další podněty a návrhy.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:30

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů a hostů
3) Zveřejněná informace o konání zasedání zastupitelstva obce Dolní Žďár
4) Návrh rozpočtu 2020
5) Rezignace na mandát zastupitele
6) Slib člena obecního zastupitelstva Dolní Žďár
7) Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019, o místním poplatku ze psů
8) Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu
9) Obecně závazná vyhláška obce Dolní Žďár č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
10) Obecně závazná vyhláška obce Dolní Žďár č. 4/2019, o místním poplatku ze vstupného
11) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31. 10. 2019

12) Anonym rozeslaný občanům
13) Písemná rezignace všech členů kulturní komise

Zápis byl vyhotoven dne: 28.11.2019

Zapisovatel: Miroslav Vrba

Ověřovatelé: Lukáš Hadrava dne
Lukáš Hovorka dne

Starosta:

Bohuslav Bednář dne

Výsledky hlasování 10. zastupitelstva obce Dolní Žďár,
konaného dne 26.11.2019, od 18:00 hodin.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Žďár určuje ověřovateli zápisu Lukáše Hovorku, Lukáše Hadravu.
Zapisovatelem Miroslava Vrbu.
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 1
Petr Urban

Usnesení č. 1-10/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Žďár schvaluje navržený program zasedání s rozšířením o navržené body
různé
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 1
Petr Urban

Usnesení č. 2-10/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený Návrh rozpočtu 2020
Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č. 3-10/2019 bylo schváleno.

Zdrželi se:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozšířit pasport komunikací obce o pozemek parcelní číslo 2332
v katastrálním území Dolní Žďár u Lásenice
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se:

Usnesení č. 4-10/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti na Státní pozemkový úřad. Podáním žádosti o
bezúplatný převod pozemku parcelní číslo 2332 v katastrálním území Dolní Žďár u Lásenice do
vlastnictví obce Dolní Žďár pověřuje starostu.
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se:

Usnesení č. 5-10/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019, o místním poplatku ze psů
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se:

Usnesení č. 6-10/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019, o místním poplatku
z pobytu
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se:

Usnesení č. 7-10/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závazná vyhláška obce Dolní Žďár č. 3/2019, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se:

Usnesení č. 8-10/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závazná vyhláška obce Dolní Žďár č. 4/2019, o místním
poplatku ze vstupného
Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č. 9-10/2019 bylo schváleno.

Zdrželi se:

