
 

   Zasedání zastupitelstva obce Žďár 
 
 

 Číslo:       6 
 Datum:   20. listopadu 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, Dagmar Havlíková, Ing. 
Milan Smatana, Vladimír Marek 
Omluveni:  Ing. David Živný 
Hosté: viz listina přítomných 
 

Přivítání zastupitelů obce (dále jen ZO) předsedajícím schůze starostou panem Patrikem Mikuláškem. Zasedání 
bylo svoláno na den 20. listopadu 2019. Informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního 
úřadu od 13. listopadu 2019 a také bylo zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 13. listopadu 
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 16. října 2019 
4) Rozpočtové opatření 
5) Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2020 
6) Schválení návrhu rozpočtu MŠ na rok 2020 
7) Schválení návrhu střednědobého výhledu – obec 
8) Schválení návrhu střednědobého výhledu – MŠ 
9) Pronájem prostor v budově obecního úřadu 
10) Provádění zimní údržby 
11) Smlouva – právní služby 
12) Informace – dílčí audit hospodaření obce 
13) Různé 

Ukončení schůze 
 
 

 
Usnesení:  
ad. 1) Hlasování o programu schůze. 
Usnesení 100/6/19: Zastupitelstvo obce schválilo předloženou změnu programu schůze zastupitelstva. 
 
bod č. 13)  Dodatek ke smlouvě na realizaci stavby „Chodník Žďár – Petrovice“ 
bod č. 14)  Různé 
 
Hlasování   Pro: 8  Proti:          0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad. 2) Předsedající navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele:  
Usnesení 101/6/19: Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu Bc. Jana Novotného a pana Vladimíra 
Marka 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 16. října 2019.  
Usnesení 102/6/19: Zastupitelstvo obce schválilo plnění úkolů ze schůze konané dne 16. října 2019 (z minulé 
schůze zůstává k plnění bod č. 7 a bod č. 14). 
 
Hlasování   Pro: 8  Proti:          0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.4 Rozpočtové opatření 
Usnesení 103/6/19: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o provedení rozpočtového 
opatření č. 8/2019 ke dni 31.10.2019. 

 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.5) Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2020 
Usnesení 104/6/19: Zastupitelstvo obce schválilo předložený návrh rozpočtu obce pro rok 2020. 
  
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta obce zajistí zveřejnění na úřední desce a internetových stránkách obce (elektronické úřední 
desce) 
 

 
ad.6) Schválení návrhu rozpočtu MŠ na rok 2020 
Usnesení 105/6/19: Zastupitelstvo obce schválilo předložený návrh rozpočtu Mateřské školy (příspěvkové 
organizace) pro rok 2020.  
  
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta obce zajistí zveřejnění na úřední desce a internetových stránkách obce (elektronické úřední 
desce) 
 
 
ad.7) Schválení návrhu střednědobého výhledu - obce  
Usnesení 106/6/19: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo starostou obce předložený návrh 
střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2021 – 2025. 
 
Hlasování   Pro: 8   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 návrhu střednědobého výhledu - MŠ  
Usnesení 107/6/19: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo ředitelkou Mateřské školy předložený 
návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2021 – 2022. 

 
Hlasování    Pro: 8  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 Pronájem prostor v budově obecního úřadu 
Usnesení 108/6/19: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo předložený návrh „Smlouvy o nájmu 
prostoru sloužícího k podnikání“ mezi obcí Žďár (pronajímatelem) a společností DOBRÁ MISKA s.r.o., 
Brunnerova 1486, 691 23 Pohořelice, IČ: 02477432 (nájemcem).  

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



 
 
 
ad.10) Provádění zimní údržby 
Usnesení 109/6/19: Zastupitelstvo obce projednalo starostou předložený záměr na zajištění zimní údržby pro 
obec Kuničky. Zastupitelstvo následně schválilo předložený návrh „Smlouvy o zimní údržbě“ mezi obcí Žďár a 
obcí Kuničky od 22.11.2019 do 15.4.2020.  

 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno  
Úkol: starosta obce zajistí podpis schválené smlouvy 
 
 
ad.11) Smlouva – právní služby 
Usnesení 110/6/19: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo předložený návrh „Smlouvy o 
poskytování právních služeb“ mezi JUDr. Vlastou Němcovou, advokátkou, Nádražní 2369/10, 678 01 Blansko, IČ: 
66238005 a obcí Žďár.   

 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno  
Úkol: starosta obce zajistí podpis schválené smlouvy 
 
 
ad.12) Informace – dílčí audit hospodaření obce 
Usnesení 111/6/19: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce z dílčího přezkoumání 
hospodaření obce za období leden – září 2019 včetně informace o provedených nápravných opatření.   

 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno  
 
 
ad.13) Dodatek ke smlouvě na realizaci stavby „Chodník Žďár – Petrovice“ 
Usnesení 112/6/19: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 
21.10.2019 na provedení díla „Chodník Žďár – Petrovice“ uzavřenou se společnosti KAREL PORČ, s.r.o., Lysice.  

 
Hlasování    Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.14) Různé 
do bodu různé nebylo navrženo nic k projednání.  
 
 
 
Ukončení schůze starostou v 19:15 hod.  
 
Zapsal: Patrik Mikulášek 
 
Ověřovatelé: 
 
 
Bc. Jan Novotný                    
 
 
Vladimír Marek 
 
  Patrik Mikulášek 
        starosta                                                                                                 


