
 

   Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žďár 
 
 

 Číslo:       4/2020 
 Datum:   29. června 2020 
 

Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. 
Přítomní zastupitelé obce:  
Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Dagmar Havlíková, Ing. Milan Smatana, Vladimír Marek, Ing. David Živný, 
Mgr. Miloš Malík, Pavel Kakáč 
Omluveni: Ladislav Novotný ml. 
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 22. června 2020 do 29. června 2020). Zápis z posledního zasedání 
zastupitelstva, které se konalo 10. června 2020, byl bez připomínek ověřen a je k nahlédnutí na obecním úřadě.  
 
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 8 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 Ing. Milana Smatanu a pana 
Pavla Kakáče. Předsedající dal hlasovat. 
 
Výsledek hlasování:  Pro: 8, 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 10. června 2020 
2) Schválení závěrečného účtu za rok 2019 
3) Rozpočtové opatření 
4) Smlouva o zřízení věcného břemene E-ON 
5) Různé 

Ukončení schůze 
 

Výsledek hlasování:  Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 

Program zasedání byl schválen.  
     
1) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání konaného dne 10. června 2020.  
 
Předsedající informoval o plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Žďár schvaluje plnění úkolů ze zasedání zastupitelstva konaného dne 10. června 2020. 
 

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE 

Dagmar Havlíková ✔   

Mgr. Miloš Malík ✔   

Pavel Kakáč ✔   

Vladimír Marek ✔   

Patrik Mikulášek ✔   

Bc. Jan Novotný ✔   



Ing. Milan Smatana ✔   

Ing. David Živný ✔   

 

Výsledek hlasování:  Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0  Usnesení č. 45/4/20 bylo schváleno 
 
 
2) Schválení závěrečného účtu za rok 2019 
 
Předsedající zastupitele seznámil s návrhem usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2019 spolu s výsledkem zprávy o přezkoumání 
hospodaření po zveřejnění na Úřední desce. Závěrečný účet obce a oznámení o něm byl zveřejněn od   11. 
června 2020 do 29. června 2020. Po dobu zveřejnění nebyly vzneseny žádné připomínky. Na základě Zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Žďár (viz. příloha), které se uskutečnilo     27.května 2020 v 
souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků vyplynulo, že 
při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst.3 písm. c) zákona 
o přezkoumávání hospodaření, a to: 
 
Zjištěné nedostatky při přezkoumání: 
Obec nepostupovala v souladu s § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., kdy územní celek je povinen 
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a 
podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu a to nejpozději do 15 dnů po projednání 
této zprávy spolu se závěrečným účtem orgánech územního celku.  
 
Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet obce za rok 2019 s výhradou. Dále projednalo Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření a uzavírá jej s vyjádřením:  
 
Obec do budoucna zajistí předání informací ve stanovené lhůtě.  

 
Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE 

Dagmar Havlíková ✔   

Mgr. Miloš Malík ✔   

Pavel Kakáč ✔   

Vladimír Marek ✔   

Patrik Mikulášek ✔   

Bc. Jan Novotný ✔   

Ing. Milan Smatana ✔   

Ing. David Živný ✔   

 

Výsledek hlasování:  Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0  Usnesení č. 46/4/20 bylo schváleno 
 
3) Rozpočtové opatření 
 
Předsedající zastupitele seznámil s provedeným rozpočtovým opatřením č. 3 a 4. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o provedení rozpočtového opatření č. 3/2020 ke 
dni 30.4.2020 a rozpočtového opatření č. 4/2020 ke dni 31.5.2020. 

 
Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE 

Dagmar Havlíková ✔   

Mgr. Miloš Malík ✔   

Pavel Kakáč ✔   

Vladimír Marek ✔   

Patrik Mikulášek ✔   

Bc. Jan Novotný ✔   

Ing. Milan Smatana ✔   

Ing. David Živný ✔   

 

Výsledek hlasování:  Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0  Usnesení č. 47/4/20 bylo schváleno 
 
 



4) Smlouva o zřízení věcného břemene E-ON  
 
Předsedající seznámil zastupitele s textem smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Žďár a společností 
E.ON Distribuce, a.s.. Smlouva navazuje na již dříve uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene, která byla uzavřena 21.6.2019 (usnesení č. 58/3/19) – Žďár – úprava DS, Mahr. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Žďár schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ č. PV-014330052669/001 
mezi obcí Žďár a společností E.ON Distribuce, a.s.  
 
 

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE 

Dagmar Havlíková ✔   

Mgr. Miloš Malík ✔   

Pavel Kakáč ✔   

Vladimír Marek ✔   

Patrik Mikulášek ✔   

Bc. Jan Novotný ✔   

Ing. Milan Smatana ✔   

Ing. David Živný ✔   

 

Výsledek hlasování:  Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0  Usnesení č. 48/4/20 bylo schváleno 
 
5) Různé – vytápění obecní byt 

 
Předsedající seznámil zastupitele s připomínkou p. Henzela k podpisu nové nájemní smlouvy. Důvodem 
odmítnutí podpisu je technický stav el. topení v bytě. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Žďár pověřilo starosty a místostarosty obce k jednání s panem Henzelem, kterému bude 
sdělen návrh na výměnu el. topení v bytě za modernější typ. O výsledku jednání bude informováno zastupitelstvo, 
které na základě předložených informací bude rozhodovat o zakoupení nového el. vytápění.    
 
 

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE 

Dagmar Havlíková ✔   

Mgr. Miloš Malík ✔   

Pavel Kakáč ✔   

Vladimír Marek ✔   

Patrik Mikulášek ✔   

Bc. Jan Novotný ✔   

Ing. Milan Smatana ✔   

Ing. David Živný ✔   

 

Výsledek hlasování:  Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0  Usnesení č. 49/4/20 bylo schváleno 
 
 
Závěr jednání 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 18:40 hodin. 
 
Zapisovatel: 
 
Patrik Mikulášek      …………………………………, dne1.července 2020 
 
Ověřovatelé: 
 
Ing. Milan Smatana     ………………………………….,dne1.července 2020 
 
 
Pavel Kakáč       ………………………………….,dne1.července 2020 
 
 
Patrik Mikulášek, starosta     …………………………………, dne1.července 2020 


