
 

   Zasedání zastupitelstva obce Žďár 
 
 

 Číslo:       1 
 Datum:   13. února 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, Ing. Milan Smatana, Mgr. Miloš Malík, 
Vladimír Marek, Ing. David Živný, Dagmar Havlíková 
Omluveni: 
Hosté: viz listina přítomných 
 

Přivítání zastupitelů obce (dále jen ZO) předsedajícím schůze starostou panem Patrikem Mikuláškem. Zasedání 
bylo svoláno na den 13. února 2019. Informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního 
úřadu od 6. února 2019 a také bylo zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 6. února 2019. 
Zasedání bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona o obcích. 
Předsedající konstatoval, že je přítomno 9 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 19. prosince 2018 
4) Informace z přezkumu hospodaření za rok 2018 
5) Odměňování předsedů výboru zastupitelstva obce 
6) Schválení návrhu střednědobého výhledu MŠ 2020 – 2021 
7) Schválení návrhu střednědobého výhledu obce 2020 – 2024 
8) Schválení návrhu závěrečného účtu obce za rok 2018 
9) Účetní závěrka obce za rok 2018 
10) Účetní závěrka MŠ za rok 2018 
11) Projednání hospodářského výsledku MŠ za rok 2018 
12) Žádosti o dotace v roce 2019 
13) Smlouva knihovna 
14) Informace z valné hromady Spolku Moravský kras 
15) Výmalba budovy – Dělnický dům, OÚ 
16) Smlouva - dodatek 
17) Různé 

Ukončení schůze 
 
Usnesení:  
ad. 1) Hlasování o programu schůze. 
Usnesení 1/1/19: Zastupitelstvo obce schválilo změnu programu schůze zastupitelstva.  
 
bod č. 17 Pronájem pozemku p.č. 1714 
bod č. 18 Schválení zprávy inventární komise za rok 2018 
bod č. 19 Veřejnosprávní kontrola MŠ Žďár 
bod č. 20 Různé 
 
Hlasování   Pro: 9  Proti:          0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
 
 
 
 



 
ad. 2) Předsedající navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele:  
Usnesení 2/1/19: Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu pana Ing. Milana Smatanu a pana Pavla 
Kakáče a dále zapisovatele pana Patrika Mikuláška. 
 
Hlasování   Pro: 9 Proti:          0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.3) Provedena kontrola plnění úkolů z minulé schůze konané dne 19. prosince 2018.  
Usnesení 3/1/19: Zastupitelstvo obce schválilo plnění úkolů ze schůze konané dne 19. prosince 2018.  
 
Hlasování   Pro: 9  Proti:          0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.4) Informace z přezkumu hospodaření za rok 2018 
Usnesení 4/1/19: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce z přezkumu hospodaření obce za 
rok 2018, který se uskutečnil 4.  února 2019. 

  
Hlasování    Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.5) Odměňování předsedů výborů zastupitelstva obce 
Usnesení 5/1/19: Zastupitelstvo obce revokuje (ruší) usnesení zastupitelstva obce č. 20 schválené na ustavující 
schůzi dne 24.10.2018, kterým zastupitelstvo obce schválilo odměnu za výkon funkce předsedy výboru 
zastupitelstva obce. Důvodem revokace je chybný zápis usnesení.  
 
Hlasování    Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
Usnesení 6/1/19: Zastupitelstvo obce Žďár v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 
odměnu za výkon funkce předsedy finančního, kontrolního a kulturního výboru zastupitelstva ve výši 1 300,- 
měsíčně. Předseda výboru pro životní prostředí bude svoji funkci vykonávat bez finančního ohodnocení.     
  
Hlasování    Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.6) Schválení návrhu střednědobého výhledu MŠ 2020 - 2021 
Usnesení 7/1/19: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo ředitelkou Mateřské školy předložený 
návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2020 – 2021. 

 
Hlasování    Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.7) Schválení návrhu střednědobého výhledu obce 2020 - 2024 
Usnesení 8/1/19: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo starostou obce předložený návrh 
střednědobého výhledu  rozpočtu pro roky 2020 – 2024. 
 
Hlasování   Pro: 9   Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad. 8) Schválení návrhu závěrečného účtu obce za rok 2018 
Usnesení 9/1/19: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh závěrečného účtu obce za rok 2018. 
Úkol: starosta obce zajistí zveřejnění na úřední desce a internetových stránkách obce.  
 
Hlasování   Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
 
 



 
ad.9) Schválení účetní závěrky obce za rok 2018 
Usnesení 10/1/19: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018. 
 
Hlasování    Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.10) Schválení účetní závěrky Mateřské školy za rok 2018 
Usnesení 11/1/19: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Žďár za 
rok 2018.  
 
Hlasování    Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.11) Projednání hospodářského výsledku MŠ za rok 2018 
Usnesení 12/1/19: Zastupitelstvo obce projednalo hospodaření Mateřské školy za rok 2018, které skončilo 
ztrátou ve výši 35 119,85 Kč a následně schválilo předložený návrh ředitelky Mateřské školy, že ztráta nebude 
pokryta z rezervního fondu.   
 
Hlasování   Pro: 9   Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta předá informaci o schválení ředitelce Mateřské školy 
 
 
ad.12) Žádost o dotaci z rozpočtu JMK 
Usnesení 13/1/19: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo podání žádosti z dotačního programu 
„Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019“ na realizaci chodníku na Petrovice a dále 
schválilo podání žádosti z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
Jihomoravského kraje na období 2017–2020“ na vybavení členů zásahové jednotky (JSDH).  

 
Hlasování   Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno  
Úkol: starosta zajistí podání žádostí o dotaci z rozpočtu JMK 
 
 
ad.13) Smlouva knihovna 
Usnesení 14/1/19: Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy se společností Tritius Solution a.s., Vodní 
258/13, 602 00  Brno, IČ: 05700582 na zajištění licence knihovního systému v místní knihovně.   
 
Hlasování    Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.14) Informace z valné hromady Spolku Moravský kras 
Usnesení 15/1/19: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce z valné hromady Spolku 
Moravský kras, která se uskutečnila 31. ledna 2019 v naší obci. Na základě podaných informací zastupitelstvo 
obce schválilo, že obec se může zapojit do společného projektu na nákup párty stanů a mobilního podia za 
předpokladu, že podíl naší obce nepřesáhne 20 000,- Kč.  
 
Hlasování    Pro: 0  Proti: 9   Zdržel se: 0 
Usnesení nebylo schváleno 
 
 
ad.15) Výmalba budovy – Dělnický dům, OÚ 
Usnesení 16/1/19: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na kompletní výmalbu budovy Dělnického domu a 
schodiště k bytům v budově obecního úřadu. Současně pověřuje starostu a místostarostu obce předložením 
cenové nabídky. 
 
Hlasování    Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
 
 
 



 
 
ad.16) Smlouva o realizaci vodovodu a kanalizace 
Usnesení 17/1/19: Zastupitelstvo obce bylo starostou obce informováno o jednání se zhotovitelem stavby, na 
kterém byly projednány důvody k posunutí termínu realizace části stavby ( SO 1 vodovodní řad A, SO 2 – 
kanalizace splašková – tlaková) do 31.3.2019. Zastupitelstvo obce schválilo uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o 
dílo č. 12 uzavřené se společností REISTAV CZ, s.r.o., Skopalíkova 1144/11, 615 00, IČ:26968657 dne 
10.12.2018 a dodatku č. 1 ze dne 21.12.2018. 
 
Hlasování    Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta zajistí podpis dodatku a jeho zveřejnění na profilu zadavatele   
 
 
ad.17) Žádost o pronájem pozemku p.č. 1714 
Usnesení 18/1/19: Zastupitelstvo obce bere na vědomí předloženou žádost o pronájem pozemku p.č. 1714. 
Současně pověřilo starosty obce, aby informoval žadatele o výsledku jednání a požadoval podrobnější informace 
o zamýšleném využití pozemku. Zastupitelstvo se k projednání žádost vrátí po doplnění informací. 
 
Hlasování    Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.18) Schválení zprávy inventární komise za rok 2018 
Usnesení 19/1/19: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci inventarizační komise o výsledku inventarizace 
majetku, pohledávek a závazků obce za rok 2018. 
 
Hlasování   Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.19) Veřejnosprávní kontrola MŠ Žďár 
Usnesení 20/1/19: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o termínu veřejnosprávní kontroly Mateřské 
školy, která proběhne 26.2.2019.  

 
Hlasování   Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta zajistí sdělení termínu ředitelce MŠ a členům kontrolního týmu  
 
 
ad.20) Různé – letecké snímky obce 
Usnesení 21/1/19: Zastupitelstvo obce schválilo nabídku na realizaci leteckých snímků obce.  
Hlasování   Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
 
Ukončení schůze starostou v 19:25 hod.  
 
Zapsal: Patrik Mikulášek 
 
Ověřovatelé: 
 
 
Ing. Milan Smatana                    
 
 
p. Pavel Kakáč 
 
  Patrik Mikulášek 
        starosta                                                                                                 


