
 

   Zasedání zastupitelstva obce Žďár 
 
 

 Číslo:       7 
 Datum:   18. prosince 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., Dagmar Havlíková, Ing. Milan Smatana, Vladimír 
Marek, Ing. David Živný 
Omluveni: Pavel Kakáč, Mgr. Miloš Malík 
Hosté: viz listina přítomných 
 

Přivítání zastupitelů obce (dále jen ZO) předsedajícím schůze starostou panem Patrikem Mikuláškem. Zasedání 
bylo svoláno na den 18. prosince 2019. Informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního 
úřadu od 11. prosince 2019 a také bylo zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 11. prosince 
2019. Zasedání bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona o obcích. 
Předsedající konstatoval, že je přítomno 7 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 20. listopadu 2019 
4) Rozpočtové opatření 
5) Schválení rozpočtu obce na rok 2020 
6) Schválení rozpočtu MŠ na rok 2020 
7) Schválení střednědobého výhledu – obec 
8) Schválení střednědobého výhledu – MŠ 
9) Odměňování zastupitelů v roce 2020 
10) Rozpočet Spolek pro rozvoj Moravský kras na rok 2020 
11) Obecně závazná vyhláška – poplatek za komunální odpad v roce 2020 
12) Obecně závazná vyhláška – poplatek za psa v roce 2020 
13) Nákup vybavení pro JSDH 
14) Stravné zaměstnanci  
15) Různé  

Ukončení schůze 
 
 

 
Usnesení:  
ad. 1) Hlasování o programu schůze. 
Usnesení 113/7/19: Zastupitelstvo obce schválilo předloženou změnu programu schůze zastupitelstva.  
 
bod č. 15) Smlouva o spolufinancování sítě sociálních služeb pro rok 2020 
bod č. 16) Informace o ceně vodného a stočného pro rok 2020 
bod č. 17) Ceny za odvoz odpadů v roce 2020 
 
Hlasování   Pro: 7  Proti:          0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
 
 
 
 
 



ad. 2) Předsedající navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele:  
Usnesení 114/7/19: Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu Ing. Davida Živného a Ing. Milana Smatanu 
dále zapisovatele pana Patrika Mikuláška. 
 
Hlasování   Pro: 7 Proti:          0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.3) Provedena kontrola plnění úkolů z minulé schůze konané dne 20. listopadu 2019.  
Usnesení 115/7/19: Zastupitelstvo obce schválilo plnění úkolů ze schůze konané dne 20. listopadu 2019 
(k plnění zůstává bod č. 14 z páté schůze ze dne 16.10.2019). 
 
Hlasování   Pro: 7  Proti:          0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.4 Rozpočtové opatření 
Usnesení 116/7/19: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o provedení rozpočtového 
opatření č. 9/2019 ke dni 30.11.2019. 

 
Hlasování    Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.5) Schválení rozpočtu obce na rok 2020 
Usnesení 117/7/19: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočet obce na rok 2020 po zveřejnění. Návrh 
rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup od 30.11.2019. Rozpočet je 
schválen beze změn oproti schválenému návrhu rozpočtu ze dne 20.11.2019. 
 
Hlasování   Pro:  7  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta obce zajistí zveřejnění na úřední desce a internetových stránkách obce. Účetní obce zapracuje 
schválený rozpočet do účetnictví a odešle na JMK. 
 

 
ad.6) Schválení rozpočtu MŠ na rok 2020 
Usnesení 118/7/19: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočet Mateřské školy (příspěvkové organizace) 
na rok 2020 po zveřejnění. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup 
od 30.11.2019. Rozpočet je schválen beze změn oproti schválenému návrhu rozpočtu ze dne 20.11.2019. 
 
Hlasování   Pro:  7  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta obce zajistí zveřejnění na úřední desce a internetových stránkách MŠ a informuje o schválení 
rozpočtu ředitelku MŠ. 
 
 
ad.7) Schválení střednědobého výhledu - obce  
Usnesení 119/7/19: Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2021 – 2025. 
 
Hlasování   Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta obce zajistí zveřejnění na úřední desce a internetových stránkách obce (elektronické úřední 
desce) 
 
 
ad.8) Schválení střednědobého výhledu - MŠ  
Usnesení 120/7/19: Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý výhledu rozpočtu Mateřské školy pro roky 2021 – 
2022. 

 
Hlasování    Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta obce zajistí zveřejnění na úřední desce a internetových stránkách obce (elektronické úřední 
desce) 
 
 
 



 
ad.9 Odměňování zastupitelů v roce 2020 
Usnesení 121/7/19: Starosta obce informoval zastupitele o změnách v odměňování členů zastupitelstva obce od 
1.1.2020. Na základě těchto informací zastupitelstvo schválilo úpravu odměny pro neuvolněného starostu a 
místostarostu obce. Od 1.1.2020 je výše odměny starosty obce schválena ve výši 14 500,- Kč měsíčně a odměna 
místostarosty obce je schválena ve výši 12 500,- Kč měsíčně.  Zastupitelstvo obce dále schválilo, že odměny 
zbývajících členů zastupitelstva zůstávají pro rok 2020 ve stejné výši jako v roce 2019. 

 
Hlasování    Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta obce předá informace účetní obce 
 
 
ad.10) Rozpočet Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras na rok 2020 
Usnesení 122/7/19: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o rozpočtu Spolku pro rozvoj venkova 
Moravský kras pro rok 2020. Zastupitelstvo schvaluje členský příspěvek ve výši 6 200,- Kč pro rok 2020.   
 
Hlasování    Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno  
 
 
ad.11) Obecně závazná vyhláška – poplatek za komunální odpad v roce 2020 
Usnesení 123/7/19: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o nákladech za likvidaci odpadů v roce 2019 a 
současně schvaluje, základní výši poplatku pro rok 2020: 

občan do 15 roků včetně  420,- Kč 
občan od 16 do 69 roků  470,- Kč 
občan od 70 roků včetně  270,- Kč 
objekt určený k rekreaci  470,- Kč 

Zastupitelstvo obce dále schvaluje hodnotu jednoho ekobodu v systému MOJE ODPADKY, která je stanovena na 
10,- Kč a dále schvaluje slevu ve výši 20 % pro občany zapojené do systému při získání 0,1 ekobodů.  
Zastupitelstvo obce dále schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č.1/2019 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se ruší 
obecně závazná vyhláška č. 1/2018. Sazba poplatku včetně rozúčtování skutečných nákladů bude uvedená v 
příloze, která bude tvořit nedílnou část obecně závazné vyhlášky č. 1/2019. 

 
Hlasování    Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno  
 
 
ad.12) Obecně závazná vyhláška – poplatek za psa v roce 2020 
Usnesení 124/7/19: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2019, která stanovuje 
výši poplatku za psa v roce 2020 takto:  

Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 
za jednoho psa                 200 Kč, 
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                               200 Kč, 
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let                                                   100 Kč, 

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let                   100 Kč. 
Nově schválenou obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2005 včetně úpravy č. 1 ze 
dne 25.11.2009.  

 
Hlasování    Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno  
 
 
ad.13) Nákup vybavení pro JSDH 
Usnesení 125/7/19: Zastupitelstvo obce projednalo předložený návrh na nákup vybavení pro zásahovou jednotku 
JSDH obce, zastupitelstvo po projednání schválilo limit ve výši 80 000,- Kč bez DPH na nákup vybavení.   

 
Hlasování    Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno  
 
 
 
 
 
 



ad.14) Stravné zaměstnanci 
Usnesení 126/7/19: Zastupitelstvo obce projednalo předložený návrh na poskytování stravného zaměstnancům 
obce formou tzv. stravenek od 1.1.2020. Zastupitelstvo obce dále schválilo hodnotu stravenky ve výši 100,- Kč a 
dále schválilo podíl zaměstnavatele ve výši 40,- Kč na stravenku. Zastupitelstvo dále schválilo směrnici č. 1/2019,  
kterou se stanovuje stravování, způsob poskytování stravování, podmínky nároků na stravenky.  

 
Hlasování    Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta obce předá informaci účetní obce   
  
 
ad.15) Smlouva o spolufinancování sítě sociálních služeb pro rok 2020 
Usnesení 127/7/19: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo předložený návrh „Smlouvy o příspěvku 
na spolufinancování sociálních služeb“ mezi městem Blansko obcí Žďár. Zastupitelstvo dále schválilo výši 
příspěvku 12 500,- Kč na spolufinancování sociálních služeb v roce 2020.  

 
Hlasování    Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno  
Úkol: starosta obce zajistí podpis schválené smlouvy 
 
 
ad.16) Informace o ceně vodného a stočného pro rok 2020 
Usnesení 128/7/19: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci k ceně vodného a stočného ve Svazku VaK Blansko  
pro rok 2020.  

 
Hlasování    Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno  
 
 
ad.17) Ceny za odvoz odpadů v roce 2020 
Usnesení 129/7/19: Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 ke Smlouvě o sběru, svozu a 
odstranění odpadu č. 912002 pro rok 2020 se společností SUEZ.  

 
Hlasování    Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno  
 
 
ad.18) Různé 
do bodu různé nebylo navrženo nic k projednání.  
 
 
Ukončení schůze starostou v 20:30 hod.  
 
 
Zapsal: Patrik Mikulášek 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
Ing. David Živný                    
 
 
Ing. Milan Smatana 
 
 
 
  Patrik Mikulášek 
        starosta                                                                                                 


