
 

   Zasedání zastupitelstva obce Žďár 
 
 

 Číslo:       4 
 Datum:   14. srpna 2019 
 

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

Přivítání zastupitelů obce (dále jen ZO) předsedajícím schůze starostou panem Patrikem Mikuláškem. Zasedání 
bylo svoláno na den 14. srpna 2019. Informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního 
úřadu od 7. srpna 2019 a také bylo zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 7. srpna 2019. 
Zasedání bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona o obcích. 
Předsedající konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, schůze je usnášeníschopná. V souladu 
s ustanovením § 91 zákona o obcích je program zasedání ZO následující: 
 
Program schůze:  
 

1) Schválení programu schůze 
2) Schválení ověřovatelů a zapisovatele 
3) Kontrola úkolů a usnesení ze schůze konané dne 29. května 2019 
4) Pracovní místo 
5) Smlouva – ČOV Žďár 
6) Smlouva – o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
7) Smlouva o smlouvě budoucí – E.ON 
8) Smlouva o smlouvě budoucí – E.ON - Stodůlky 
9) Smlouva – Žďár – přeložka přivaděče  
10) Smlouva o dílo – GIS – mapová aplikace 
11) Smlouva o právu provést stavbu – Chodník Žďár - Petrovice 
12) Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za rok 2018 
13) Příspěvek na financování systému IDS JMK v roce 2020 
14) Organizační řád obce 
15) Nabídka pozemků k odkupu do majetku obce 
16) Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras – aktualizace stanov 
17) Záměr na realizaci chodníku směr Rájec 
18) Údržba – komunikací (opravy) 
19) Technické vybavení - nákup 
20) Různé  

Ukončení schůze 
 
 

 
Usnesení:  
ad. 1) Hlasování o programu schůze. 
Usnesení 63/4/19: Zastupitelstvo obce schválilo změnu programu schůze zastupitelstva.  
 
bod č. 20 Živnostenské oprávnění  
bod č. 21 Rozpočtové opatření 
bod č. 22 Realizace VO směr Rájec 
bod č. 23 Různé 
 
Hlasování   Pro: 8  Proti:          0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 



 
 
 
 
 
 
 
ad. 2) Předsedající navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele:  
Usnesení 64/4/19: Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu Mgr. Miloše Malíka a Bc. Jana Novotného  
dále zapisovatele pana Patrika Mikuláška. 
 
Hlasování   Pro: 8 Proti:          0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.3) Provedena kontrola plnění úkolů z minulé schůze konané dne 29. května 2019.  
Usnesení 65/4/19: Zastupitelstvo obce schválilo plnění úkolů ze schůze konané dne 29. května 2019.  
 
Hlasování   Pro: 8  Proti:          0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.4) Pracovní místo 
Usnesení 66/4/19: Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se záměrem na zřízení nového pracovního místa – 
údržba majetku obce. Zastupitelstvo po projednání výše uvedeného záměru schválilo zřízení nového pracovního 
místa. Zastupitelstvo dále schválilo, že nově zřízené pracovní místo bude obsazeno panem Ladislavem 
Novotným, který je současně členem zastupitelstva obce.  

 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.5) Smlouva – ČOV Žďár 
Usnesení 67/4/19: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo předloženou smlouvu o účasti obce Žďár 
na financování díla „ČOV Žďár – doplnění technologie o strojní separaci shrabků“ mezi obcí Žďár a Svazkem 
vodovodů a kanalizací“ měst a obcí. Obec se touto smlouvo zavazuje k úhradě zvýšené mínusovosti v letech 
2020,2021,2022 a 2023 ve výši 70 000,-Kč (celkem 280 000,- Kč).  
 
Hlasování   Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.6) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
 
Usnesení 68/4/19  Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o schválení dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje ve výši 250 000,- Kč z dotačního programu „Podpora rozvoje venkova v Jihomoravském kraji 2019“. 
Zastupitelstvo dále schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje“ č. 
JMK058102/19/ORR.  
 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.7) Smlouva o smlouvě budoucí E.ON 
Usnesení 69/4/19: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy č. 1030046464/001 o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene „Žďár – úprava DS, Labajová“ mezi Obcí Žďár a E.ON Distribuce, a.s...   

 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
 
 
 
 
 



ad.8) Smlouva o smlouvě budoucí – E.ON - Stodůlky 
Usnesení 70/4/19: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy č. 1030045348/001 o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene „Žďár – úprava DS, 3RD Stodůlky“ mezi Obcí Žďár a E.ON Distribuce, a.s...   

 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.9) Smlouva – Žďár – přeložka přivaděče 
Usnesení 71/4/19: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo předloženou smlouvu o účasti obce Žďár 
na financování díla „Žďár – přeložka přivaděče“ mezi obcí Žďár a Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí. 
Obec se touto smlouvou zavazuje k úhradě 300 000,-Kč z plusovosti. 
 
Hlasování    Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.10) Smlouva o dílo – GIS – mapové aplikace 
Usnesení 72/4/19: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo předložený návrh „Smlouvy o dílo a 
poskytování služeb“ mezi obcí Žďár a společností GPlus s.r.o., Gen. Svobody 116, 533 51  Pardubice – Rosice, 
IČO 45537691. 

 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno  
 
 
ad.11) Smlouva o právu provést stavbu – Chodník Žďár - Petrovice 
Usnesení 73/4/19: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo předložený návrh „Smlouvy o právu 
provést stavbu“ mezi obcí Žďár a Jihomoravský krajem v rámci připravované stavby „Chodník Žďár – Petrovice“.  

 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno  
 
 
ad.12) Vyhodnocení vodného a stočného za rok 2018 
Usnesení 74/4/19: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty o výši finančních závazků vůči „Svazku 
vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za rok 2018 ve výši 48 100,- Kč a členský příspěvek pro rok 2019 ve výši 
8 020,- Kč. Zastupitelstvo současně schvaluje uhrazení výše uvedených závazků v celkové výši 56 120,- Kč do 
30.9.2019.  

 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno  
 
 
ad.13) Příspěvek na financování systému IDS JMK v roce 2020 

Usnesení 75/4/19: Zastupitelstvo obce Žďár schvaluje úhradu příspěvku na financování systému IDS JMK na rok 

2020 ve výši 20 550,- Kč.  
 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.14) Organizační řád obce 
Usnesení 76/4/19: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo předložený organizační řád obce.  
 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.15) Nabídka pozemků k odkupu do majetku obce 
Usnesení 77/4/19: Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou na prodej pozemků p.č. 2001 a 1527 do 
majetku obce. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a místostarostu obce jednat o možném zakoupení výše 
uvedených pozemků do majetku obce.  
 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 



 
 
ad.16) Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras – aktualizace stanov 
Usnesení 78/4/19: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo předložený návrh stanov svazku obcí 
„Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras“, které nahrazují stanovy ze dne 18.12.2001.    
 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.17) Záměr na realizaci chodníku směr Rájec 
Usnesení 79/4/19: Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem realizace inženýrských sítí (vedení NN, 
vodovodní řad) podél silnice III. třídy ve směru na Rájec - Jestřebí. V souvislosti s plánovanou realizací výše 
uvedených inženýrských sítí zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu obce zahájením příprav na záměru 
vybudování chodníku podél silnice III. třídy ve směru na Rájec – Jestřebí.  
 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.18) Údržba komunikací 
Usnesení 80/4/19: Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se záměrem na lokální opravy místních komunikací – 
oprava vjezdu u č.p. 42 a 43, oprava nájezdu účelové komunikace u farmy dojnic a dále schvaluje zpracování 
cenové nabídky na dokončení opravy místní komunikace Švábka – Pindula. 
 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.19) Technické vybavení - nákup 
Usnesení 81/4/19: Zastupitelstvo obce projednalo předložený návrh na zakoupení technického vybavení. 
Zastupitelstvo schvaluje nákup přívěsného vozíku v hodnotě 25 000,- Kč bez DPH, dále schvaluje nákup sněhové 
radlice ve výši 81 000,- Kč bez DPH a současně schvaluje záměr na prodej nepotřebného majetku – sněhové 
radlice SB 22 v hodnotě minimálně 20 000,- Kč.  
 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.20) Živnostenské oprávnění 
Usnesení 82/4/19: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo zajištění živnostenského oprávnění na 
poskytování technických služeb.  
 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.21) Rozpočtové opatření 
Usnesení 83/4/19: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o provedení rozpočtového 
opatření č. 4/2019 ke dni 31.5.2019 a rozpočtového opatření č. 5/2019 ke dni 30.6.2019. 

 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.22) Realizace VO směr Rájec 
Usnesení 84/4/19: Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se záměrem prodloužit vedení veřejného osvětlení podél 
komunikace III. třídy směrem na Rájec – Jestřebí v souvislosti realizace úpravy NN – Labajová. Zastupitelstvo 
schvaluje tento záměr a současně schvaluje předloženou nabídku na zpracování projektové dokumentace 
společností PK Elektro s.r.o., Brno ve výši 25 000,- Kč  bez DPH. 

 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
 



Ukončení schůze starostou v 20:15 hod.  
 
Zapsal: Patrik Mikulášek 
 
Ověřovatelé: 
 
 
Mgr. Miloš Malík                    
 
 
Bc. Jan Novotný 
 
  Patrik Mikulášek 
        starosta                                                                                                 


