
 

   Zasedání zastupitelstva obce Žďár 
 
 

 Číslo:       3 
 Datum:   29. května 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, Ing. Milan Smatana 
Omluveni:   
Hosté: viz listina přítomných 
 

Přivítání zastupitelů obce (dále jen ZO) předsedajícím schůze starostou panem Patrikem Mikuláškem. Zasedání 
bylo svoláno na den 29. května 2019. Informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního 
úřadu od 22. května 2019 a také bylo zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 22. května 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 20. března 2019 
4) Rozpočtové opatření 
5) Finanční dar – SDH 
6) Inženýrské sítě lokalita BS 7 – financování 
7) Oplocení za Dělnickým domem 
8) Prodej nepotřebného majetku 
9) Pronájem části obecního pozemku 
10) Organizační řád obce 
11) Vyhodnocení vodného a stočného za rok 2018 
12) Dotace z rozpočtu JMK 
13) Smlouva o spolufinancování sociálních služeb 
14) Smlouva o smlouvě budoucí – zřízení věcného břemene 
15) Informace – obecní byt 
16) Kabelizace NN – lokalita Stodůlky 
17) Různé 

Ukončení schůze 
 
Usnesení:  
ad. 1) Hlasování o programu schůze. 
Usnesení 45/3/19: Zastupitelstvo obce schválilo změnu programu schůze zastupitelstva.  
 
bod č. 17 Oprava místních komunikací 
bod č. 18 Dodatek smlouva IS lokalita Bs  
bod č. 19 Různé 
 
Hlasování   Pro: 9  Proti:          0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
 
 
 
 
 



ad. 2) Předsedající navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele:  
Usnesení 46/3/19: Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu pana Vladimíra Marka a pana Pavla Kakáče 
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 20. března 2019.  
Usnesení 47/3/19: Zastupitelstvo obce schválilo plnění úkolů ze schůze konané dne 20. března 2019.  
 
Hlasování   Pro: 9  Proti:          0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.4) Rozpočtové opatření 
Usnesení 48/3/19: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o provedení rozpočtového 
opatření č. 2/2019 ke dni 31.3.2019 a rozpočtového opatření č. 3/2019 ke dni 30.4.2019. 

 
Hlasování    Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.5) Finanční dar - SDH 
Usnesení 49/3/19: Zastupitelstvo obce projednalo podanou žádost a následně schválilo finanční dar ve výši 
1 000,- Kč pro SH ČMS – okrsek Sloup.  
 
Hlasování   Pro: 9   Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.6) Inženýrské sítě lokalita BS 7 - financování 
 
Usnesení 50/3/19  Zastupitelstvo obce projednalo předložené podklady ke spolufinancování realizace 
inženýrských sítí v lokalitě BS 7. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na spolufinancování realizace 
inženýrských sítí v lokalitě BS 7 s panem Martinem Markem, Žďár č.p. 163 (podíl na realizaci splaškové 
kanalizace – tlakové, připojení RD na pozemku p.č. 1503/1) ve výši 61 154,26 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo 
dále schvaluje uzavření smlouvy na spolufinancování realizace inženýrských sítí v lokalitě BS 7 s panem 
Františkem Kubíkem, Petrovice č.p. 186 (podíl na realizaci – gravitační splaškové kanalizaci, vodovodním řadu B 
a C, připojení stavebních parcel p.č. 2025/4, 2024/4, 2024/5, 2025/5, 2024/6,2025/6) v celkové výši 776 551,46 
Kč včetně DPH.    
 
Hlasování    Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta zajistí podpisy smluv 
 
 
ad.7) Oplocení za dělnickým domem 
Usnesení 51/3/19: Zastupitelstvo obce projednalo předložené nabídky na realizaci (opravu) oplocení za budovou 
Dělnického domu. Zastupitelstvo schvaluje realizaci (opravu) oplocení na základě nabídky předložené 
Zámečnictvím davlim (Libor Mokrý) v celkové ceně 54 260,- Kč bez DPH.   

 
Hlasování    Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.8) Prodej nepotřebného majetku 
Usnesení 52/3/19: Zastupitelstvo bylo seznámeno se zveřejněným záměrem na prodej movitého majetku (vozidlo 
Renault Kangoo i.č. 000750) ze dne 6.5.2019. Starosta seznámil zastupitele s nabídkou jediného zájemce, který 
za vozidlo nabízí 10 000,- Kč. Zastupitelstvo obce schválilo snížení ceny za prodej vozidla na nabízenou částku 
10 000,- Kč.   
 
Hlasování    Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 



ad.9) Pronájem části obecního pozemku 
Usnesení 53/3/19: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2016 o výměře 200 m2 panu 
Milanu Pernicovi po zveřejnění záměru na pronájem uvedeného pozemku, který byl zveřejněn od 6.5.2019 do 
21.5.2019. Pozemek bude pronajat na dobu neurčitou za 220,- Kč ročně. 
 
Hlasování    Pro: 9   Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
ad.10) Organizační řád obce 
Usnesení 54/3/19: Zastupitelstvu obce byl předložen návrh organizačního řádu obce k připomínkování. 
Zastupitelstvo pověřilo starostu a místostarostu obce k předložení konečné verze organizačního řádu ke 
schválení na následujícím zasedání zastupitelstva obce.  

 
Hlasování    Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno  
Úkol: starosta a místostarosta předloží ke schválení a následujícím zasedání zastupitelstva  
 
 
ad.11) Vyhodnocení vodného a stočného za rok 2018 
Usnesení 55/3/19: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o vyhodnocení kalkulací cen vodného a 
stočného za rok 2018 pro obec Žďár.  

 
Hlasování    Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno  
 
 
ad.12) Dotace z rozpočtu JMK 
Usnesení 56/3/19: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty o schválení dotace z rozpočtu JMK na 
realizaci chodníku Žďár – Petrovice a neschválení žádosti o dotaci na nákup vybavení pro JSDH.  

 
Hlasování    Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno  
 
 
ad.13) Smlouva o spolufinancování sociálních služeb 

Usnesení 57/3/19: Zastupitelstvo obce Žďár projednalo a následně schválilo předloženou „Smlouvu o příspěvku 

na spolufinancování sítě sociálních služeb“ mezi Městem Blanskem a obcí Žďár.  
 
Hlasování    Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta zajistí uzavření smlouvy  
 
 
ad.14) Smlouva o smlouvě budoucí – zřízení věcného břemene 
Usnesení 58/3/19: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy č. 1030048615/001 o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene „Žďár – úprava DS, Mahr“ mezi Obcí Žďár a E.ON Distribuce, a.s.. 
 
Hlasování    Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta zajistí uzavření smlouvy  
 
 
 
ad.15) Informace – obecní byt 
Usnesení 59/3/19: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starosty obce o aktuálním stavu v obecním 
bytě – vystěhování.  
 
Hlasování    Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
 
 
 
 
 



 
ad.16) Kabelizace NN – lokalita Stodůlky 
Usnesení 60/3/19: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci a připravované kabelizaci vedení NN 
v souvislosti s realizací NN pro lokalitu Stodůlky.    
 
Hlasování    Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.17) Oprava místních komunikací 
Usnesení 61/3/19: Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění lokálních oprav místních komunikací po rekonstrukci 
vodovodního řadu. Zastupitelstvo pověřuje starostu zajištěním oprav.  
 
Hlasování    Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.18) Dodatek ke smlouvě na realizaci IS v lokalitě BS 7 
Usnesení 62/3/19: Zastupitelstvo obce bylo starostou obce informováno o jednání se zhotovitelem stavby, na 
kterém byly projednány důvody k posunutí termínu realizace části stavby ( vodovodní řad B,C, SO 2 – kanalizace 
gravitační) do 15.11.2019. Zastupitelstvo obce schválilo uzavření dodatku č. 3 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 a dodatku č. 2 ze dne 14.2.2019. 
 
Hlasování    Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
 
 
Ukončení schůze starostou v 19:40 hod.  
 
Zapsal: Patrik Mikulášek 
 
Ověřovatelé: 
 
 
Vladimír Marek                    
 
 
Pavel Kakáč 
 
  Patrik Mikulášek 
        starosta                                                                                                 


