
 

   Zasedání zastupitelstva obce Žďár 
 
 

 Číslo:       2 
 Datum:   20. března 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, Vladimír Marek, Ing. 
David Živný, Dagmar Havlíková 
Omluveni:  Ing. Milan Smatana 
Hosté: viz listina přítomných 
 

Přivítání zastupitelů obce (dále jen ZO) předsedajícím schůze starostou panem Patrikem Mikuláškem. Zasedání 
bylo svoláno na den 20. března 2019. Informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního 
úřadu od 13. března 2019 a také bylo zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 13. března 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 13. února 2019 
4) Schválení střednědobého výhledu MŠ 2020 – 2021 
5) Schválení střednědobého výhledu obce 2020 – 2024 
6) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018 
7) Rozpočtové opatření 
8) Veřejnosprávní kontrola MŠ – informace 
9) Výmalba budovy – Dělnický dům, OÚ 
10) Finanční dar – Myslivecký spolek Hřebenáč 
11) Finanční dar – Svaz tělesně postižených 
12) Finanční dar – Český svaz včelařů 
13) Lokalita – Stodůlky 
14) Parkování – příjezd k hasičské zbrojnici 
15) Oprava oplocení za Dělnickým domem 
16) Výměna užitkového vozidla 
17) ZEMSPOL – smlouva na pronájem pozemků 
18) Vymáhání škody – nájemné byt 
19) Les – likvidace napadnutého dřeva 
20) Různé 

Ukončení schůze 
 
Usnesení:  
ad. 1) Hlasování o programu schůze. 
Usnesení 22/2/19: Zastupitelstvo obce schválilo změnu programu schůze zastupitelstva.  
 
bod č. 20 Sociálně-právní ochrana dětí – Město Blansko 
bod č. 21 Smlouva o úpravě vzájemných vztahů 
bod č. 22 Schválení výsledku hospodaření obce za rok 2018 
bod č. 23 Různé 
 
Hlasování   Pro: 8  Proti:          0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 



 
 
 
 
 
ad. 2) Předsedající navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele:  
Usnesení 23/2/19: Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu pana Ing. Davida Živného a Mgr. Miloše 
Malíka a 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 13. února 2019.  
Usnesení 24/2/19: Zastupitelstvo obce schválilo plnění úkolů ze schůze konané dne 13. února 2019.  
 
Hlasování   Pro: 8  Proti:          0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.4) Schválení střednědobého výhledu MŠ 2020 - 2021 
Usnesení 25/2/19: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo ředitelkou Mateřské školy předložený 
střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020 – 2021, který byl zveřejněn na úřední desce od 14.2.2019. 

 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.5) Schválení střednědobého výhledu obce 2020 - 2024 
Usnesení 26/2/19: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo starostou obce předložený střednědobý 
výhled  rozpočtu pro roky 2020 – 2024, který byl zveřejněn na úřední desce od 14.2.2019 
 
Hlasování   Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.6) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018 spolu s výsledkem zprávy o přezkoumání 
hospodaření po zveřejnění na Úřední desce. Závěrečný účet obce a oznámení o něm byl zveřejněn od   
14. února 2019 do 20. března 2019. Po dobu zveřejnění nebyly vzneseny žádné připomínky. Na základě 
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Žďár (viz. příloha), které se uskutečnilo     
4. února 2019 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: 
Nebylo dodrženo ustanovení § 109 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, kdy obecní úřad neplnil úkoly 
v oblasti samostatné působnosti.  
 
Usnesení 27/2/19  Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet obce za rok 2018 s výhradou. Dále projednalo  
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a uzavírá jej s vyjádřením:  
 
Obec do budoucna zajistí, aby byly řádně plněny úkoly v oblasti samostatné působnosti (viz § 109 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb.). Zastupitelstvo obce na svém zasedání 13.2.2019 usnesením č. 6/1/19 schválilo odměnu za 
výkon funkce předsedy výborů zastupitelstva obce.  
 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.7) Rozpočtové opatření 
Usnesení 28/2/19: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o provedení rozpočtového 
opatření č. 10/2018 ke dni 31.12.2018 a rozpočtového opatření č. 1/2019 ke dni 28.2.2019. 

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



 
 
ad.8) Veřejnosprávní kontrola MŠ - informace 
Usnesení 29/2/19: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o provedené veřejnosprávní 
kontrole příspěvkové organizace Mateřské školy, která proběhla 26. února 2019. V rámci této kontroly nebyly 
zjištěny žádné chyby a nedostatky.    
 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.9) Výmalba budovy – Dělnický dům, OÚ 
Usnesení 30/2/19: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo předloženou nabídku na provedení 
výmalby budovy Dělnického domu a prostoru schodiště k bytům v budově obecního úřadu. Na základě 
předložené nabídky práce provede Malířství & Natěračství Sláma a syn, IČ: 64473961 v celkové výši 88 467,34 
Kč včetně DPH.   
 
Hlasování    Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: místostarosta zajistí objednání  
 
 
ad.10) Finanční dar – Myslivecký spolek Hřebenáč 
Usnesení 31/2/19: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 2 000,- Kč Mysliveckému spolku Hřebenáč. 

 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno  
 
ad.11) Finanční dar – Svaz tělesně postižených 
Usnesení 32/2/19: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 2 000,- Kč Svazu tělesně postižených 
České republiky místní organizace Vavřinec. 

 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno  
 
 
ad.12) Finanční dar – Český svaz včelařů 
Usnesení 33/2/19: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 2 000,- Kč Českému svazu včelařů, o.s., ZO 
Sloup v Moravském krasu.  

 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno  
 
 
ad.13) Lokalita - Stodůlky 
Usnesení 34/2/19: Zastupitelstvo obce bylo starostou obce informováno o dokončení DUR, DSP, PDPS pro část 
lokality Stodůlky. Zastupitelstvo obce následně schválilo, že původní částka 166 000,- je s ohledem na 
zpracování menšího rozsahu dokumentace v lokalitě Stodůlky je snížena na celkem 117 000,- Kč.   
 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.14) Parkování příjezd k hasičské zbrojnici 
Usnesení 35/2/19: Zastupitelstvo obce schvaluje umístění dopravní značky „Zákaz stání“ doplněné dodatkovou 
tabulkou s textem „mimo povolení OÚ“ před budovou hasičské zbrojnice.  
 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.15) Oprava oplocení za Dělnickým domem 
Usnesení 36/2/19: Zastupitelstvo obce schválilo provedení opravy (rekonstrukce) oplocení za Dělnickým domem.  
 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 



 
 
ad.16) Výměna užitkového vozidla 
Usnesení 37/2/19: Zastupitelstvo obce projednalo návrh starosty obce na výměnu užitkového vozidla. 
Zastupitelstvo obce následně schválilo navrženou výměnu užitkového vozidla, dále schválilo uzavření kupní 
smlouvy se společností GREGOCAR, s.r.o., IČ: 27753999 ve výši 197 000,- Kč.   
 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta zajistí podpis smlouvy 
 
 
 
ad.17) ZEMSPOL – smlouva na pronájem pozemků 
Usnesení 38/2/19: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený dodatek č. 7 ke smlouvě č. 2229 mezi obcí Žďár a 
společností ZEMSPOL, a.s. o pronájmu pozemků.  
 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.18) Vymáhání škody – nájemné byt 
Usnesení 39/2/19: Zastupitelstvo obce schválilo vymáhání škody, která vznikla užíváním obecního bytu bez 
nájemní smlouvy. 
 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.19) Les – likvidace napadnutého dřeva 
Usnesení 40/2/19: Zastupitelstvo obce schválilo zajištění likvidace napadnutého dřeva formou samovýroby. 
Současně schválilo cenu za prostorový metr ve výši 50,- Kč.   

 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.20) Sociálně-právní ochrana dětí – Město Blansko 
Usnesení 41/2/19: Zastupitelstvo obce Žďár projednalo a následně schválilo předloženou veřejnoprávní smlouvu 
s Městem Blanskem o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí v celém rozsahu 
svěřeném obecním úřadům zákonem č. 359/199 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů, která je přílohou tohoto usnesení.  

 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta zajistí uzavření smlouvy  
 
 
ad.21) Smlouva o úpravě vzájemných vztahů 
Usnesení 42/2/19: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo předložený návrh „Smlouvy o úpravě 
vzájemných vztahů při realizaci inženýrských sítí na území obce Žďár“ mezi obcí Žďár a společnosti BIOPHARM, 
spol. s r.o.. 

 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta zajistí uzavření smlouvy  
 
 
ad.22) Schválení výsledků hospodaření obce za rok 2018 
Usnesení 43/2/19: Zastupitelstvo obce schválilo výsledek hospodaření obce za rok 2018, které skončilo se 
ziskem po zdanění 977 435,29 Kč.   

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



 
ad.23) Různé – náhrada stromů  
Usnesení 44/2/19: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo předložený záměr na výměnu okrasných 
stromů (3 – 4 ks) v ulici od č.p. 95 – č.p. 166.  
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
 
Ukončení schůze starostou v 19:30 hod.  
 
Zapsal: Patrik Mikulášek 
 
Ověřovatelé: 
 
 
Ing. David Živný                    
 
 
Mgr. Miloš Malík 
 
  Patrik Mikulášek 
        starosta                                                                                                 


