
 

   Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žďár 
 
 

 Číslo: 2/2022 
 Datum: 7. března 2022 

 
Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18:00 hodin. 
Přítomní zastupitelé obce:  
Mikulášek Patrik, Vladimír Marek, Ladislav Novotný ml., Bc. Jan Novotný, Pavel Kakáč 
Omluveni: Ing. Milan Smatana, Dagmar Havlíková, Ing. David Živný,  
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 28. února 2022 do 7. března 2022). Zápis z posledního zasedání zastupitelstva, které se konalo 
28. února 2022, byl bez připomínek ověřen a je k nahlédnutí na obecním úřadě.  
 
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 5 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 pan Kakáč Pavel a pan Ladislav 
Novotný ml.  
 
Výsledek hlasování:  Pro: 5, 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 28. února 2022 
2) Obecně závazná vyhláška – systém odpadového hospodářství  
3) Změna obecně závazné vyhlášky – o místním poplatku za odpad 
4) Projekt – oprava MŠ 

 
 

Předsedající navrhl doplnění programu schůze o níže uvedené body:  
5) Schválení smlouvy – Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky 
6) Smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru 
7) EG.D – připoložení kabelu VO  
8) Různé 

Ukončení schůze 
 
Výsledek hlasování:  Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Program zasedání byl schválen.  
  
 

1) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání konaného dne 7. března 2022.  
 
Předsedající informoval o plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Žďár schvaluje plnění úkolů ze zasedání zastupitelstva konaného dne 28.února 2022. 

 
Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE 

Pavel Kakáč ✔   

Vladimír Marek ✔   



Patrik Mikulášek ✔   

Bc. Jan Novotný ✔   

Ladislav Novotný ✔   

 
Výsledek hlasování:  Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0  Usnesení č. 21/2/22 bylo schváleno 
 
 
2) Obecně závazná vyhláška – systém odpadového hospodářství 
 
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem Obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo obecně závaznou vyhlášku obce o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2021.  
 

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE 

Pavel Kakáč ✔   

Vladimír Marek ✔   

Patrik Mikulášek ✔   

Bc. Jan Novotný ✔   

Ladislav Novotný ✔   

 
Výsledek hlasování:  Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0  Usnesení č. 22/2/22 bylo schváleno 
 
 
3) Změna obecně závazné vyhlášky – o místním poplatku za odpad 
 
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem změny Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo projednalo a následně schválilo změnu obecně závazné vyhlášky obce č.2/2021 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  

 
Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE 

Pavel Kakáč ✔   

Vladimír Marek ✔   

Patrik Mikulášek ✔   

Bc. Jan Novotný ✔   

Ladislav Novotný ✔   

 
Výsledek hlasování:  Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0  Usnesení č. 23/2/22 bylo schváleno 
 
 
4) Projekt – oprava MŠ  
 
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem na zpracování projektové dokumentace na zajištění opravy budovy 
Mateřské školy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Žďár projednalo a následně schválilo předloženou nabídku na zpracování projektové 
dokumentace na zajištění opravy budovy Mateřské školy se společností Kordo, s.r.o., IČ: 63475537 ve výši 38 800,- 
Kč bez DPH. 

 
Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE 

Pavel Kakáč ✔   

Vladimír Marek ✔   

Patrik Mikulášek ✔   

Bc. Jan Novotný ✔   

Ladislav Novotný ✔   

 



Výsledek hlasování:  Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0  Usnesení č. 24/2/22 bylo schváleno 
 
 
5) Schválení smlouvy – Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky 
 
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
České republiky.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Žďár projednalo a následně schválilo předloženou „Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí České republiky“ č. 119091274 na akci „Výsadba stromů v k.ú. Žďár u Blanska.  

 
Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE 

Pavel Kakáč ✔   

Vladimír Marek ✔   

Patrik Mikulášek ✔   

Bc. Jan Novotný ✔   

Ladislav Novotný ✔   

 
Výsledek hlasování:  Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0  Usnesení č. 25/2/22 bylo schváleno 
 
 
6) Smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru 
 
Předsedající zastupitele seznámil s návrhem smlouvy o zřízení veřejného místa zpětného odběru. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Žďár projednalo a následně schválilo předloženou „Smlouvu o zřízení veřejného místa 
zpětného odběru“ se společností REMA Systém, a.s., IČ: 64510263. 
 
 

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE 

Pavel Kakáč ✔   

Vladimír Marek ✔   

Patrik Mikulášek ✔   

Bc. Jan Novotný ✔   

Ladislav Novotný ✔   

 
Výsledek hlasování:  Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0  Usnesení č. 26/2/22 bylo schváleno 
 
 
7) EG.D – připoložení kabelu VO – ulice na Rájec 
 
Předsedající zastupitele seznámil se zápisem z jednání mezi EG. D, a.s. a Obcí Žďár v návaznosti na 
připravovanou realizaci stavby „Žďár – úprava DS Jirků“ a realizací kabelového vedení VO v ulici na Rájec. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Žďár projednalo a následně schválilo předloženou dohodu o společné pokládce kabelů EG.D 
a veřejného osvětlení v ulici na Rájec.  
 
 

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE 

Pavel Kakáč ✔   

Vladimír Marek ✔   

Patrik Mikulášek ✔   

Bc. Jan Novotný ✔   

Ladislav Novotný ✔   

 
Výsledek hlasování:  Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0  Usnesení č. 27/2/22 bylo schváleno 
 
 
 
 



 
8) Různé 
 
V rámci tohoto bodu nebylo nic projednáváno.  
 
Závěr jednání 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 18:50hodin. 
 
 
Zapisovatel: 
 
Patrik Mikulášek     …………………………………, dne 9. března 2022 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
Pavel Kakáč     …………………………………, dne 9. března 2022 
 
 
 
Ladislav Novotný ml.     …………………………………, dne 9. března 2022 
 
 
 
Patrik Mikulášek, starosta    …………………………………, dne 9. března 2022 


