
 

   Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žďár 
 
 

 Číslo:    4/2021 
 Datum: 26.května 2021 

 

Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18:00 hodin. 
Přítomní zastupitelé obce:  
Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ing. Milan Smatana, Vladimír Marek, Pavel Kakáč, Ladislav Novotný ml., Mgr. 
Miloš Malík, Dagmar Havlíková, Ing. Živný David 
Omluveni:  
Hosté: viz listina přítomných 
 

Zasedání zastupitelstva obce Žďár bylo zahájeno v 18:00 hodin. Předsedající, starosta Patrik Mikulášek přivítal 
přítomné zastupitele a hosty. Oznámil, že zasedání zastupitelstva bylo svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), podle § 93 odst. 1 zákona o obcích, kdy pozvánka na zastupitelstvo byla na úřední 
a elektronické úřední desce obce Žďár zveřejněna v souladu se zákonem, a to minimálně sedm dní před konáním 
zastupitelstva (od 19. května 2021 do 26. května 2021). Zápis z posledního zasedání zastupitelstva, které se 
konalo 5. května 2021, byl bez připomínek ověřen a je k nahlédnutí na obecním úřadě.  
 
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 9 členů 
zastupitelstva z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tak usnášeníschopné (§92 odst. 
3 zákona o obcích). 
 
Předsedající navrhl zapisovatelem schůze Patrika Mikuláška, ověřovateli zápisu pana Vladimíra Marka a Mgr. 
Miloše Malíka 
 
Výsledek hlasování:  Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0 
       Zapisovatel a ověřovatelé zápisu byli schváleni. 
 
Předsedající seznámil s programem schůze, který byl též zveřejněn při svolání zastupitelstva. Body k jednání: 
1) Kontrola úkolů a usnesení ze schůze konané dne 5. května 2021 
2) Výběr dodavatele – veřejné osvětlení 
3) Různé 

Ukončení schůze 
 

Výsledek hlasování:  Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 

Program zasedání byl schválen.  

  
1) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání konaného dne 5. května 2021.  
 
Předsedající informoval o plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Žďár schvaluje plnění úkolů ze zasedání zastupitelstva konaného dne 5. května 2021. 
 

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE 

Ladislav Novotný ✔   

Dagmar Havlíková ✔   

Ing. David Živný ✔   

Mgr. Miloš Malík  ✔   

Pavel Kakáč ✔   

Vladimír Marek ✔   

Patrik Mikulášek ✔   

Bc. Jan Novotný ✔   

Ing. Milan Smatana ✔   



 

Výsledek hlasování:  Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0  Usnesení č. 29/4/21 bylo schváleno 
 
 
2) Výběr dodavatele – veřejné osvětlení 

 
Předsedající seznámil zastupitele s průběhem výběrového řízení na dodavatele části veřejného osvětlení (dodávka 
a instalace stožárů a dodávka a instalace svítidel).  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Žďár bere na vědomí informaci o průběhu výběrového řízení na dodavatele veřejného osvětlení 
v obci Zastupitelstvo projednalo a následně schválilo uzavření smlouvy o dílo ve 416 841,- Kč bez DPH se 
společností ELEKTRA FOJT s. r.o., IČ: 26218054 na realizaci části veřejného osvětlení (dodávka a instalace 
stožárů a dodávka a instalace svítidel), která je realizována společně s se stavbou pro E.GD – zemní vedení.  
 

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE 

Ladislav Novotný ✔   

Dagmar Havlíková ✔   

Ing. David Živný ✔   

Mgr. Miloš Malík  ✔   

Pavel Kakáč ✔   

Vladimír Marek ✔   

Patrik Mikulášek ✔   

Bc. Jan Novotný ✔   

Ing. Milan Smatana ✔   

 

Výsledek hlasování:  Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0  Usnesení č. 30/4/21 bylo schváleno 
 
 
13) Různé 

 
V rámci tohoto bodu nebylo nic projednáváno.  
 
 
Závěr jednání 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 18:30 hodin. 
 
 
Zapisovatel: 
 
Patrik Mikulášek v.r.    …………………………………, dne 2. června 2021 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
Vladimír Marek v.r.    …………………………………., dne 2. června 2021 
 
 
Mgr. Miloš Malík v.r.     …………………………………., dne 2. června 2021 
 
 
Patrik Mikulášek, starosta v.r.   …………………………………, dne 2. června 2021 


