
 

   Zasedání zastupitelstva obce Žďár 
 
 

 Číslo:       4 
 Datum:   14. května 2018 
 

Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. 
Přítomní zastupitelé obce:  
Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ing. Milan Smatana, Ladislav Novotný ml., Kakáč Pavel, Mikulášková Libuše, 
Musil Zdeněk 
Omluveni: Ivana Hlavinková, Pavel Kubík 
Hosté: viz listina přítomných 
 

Přivítání zastupitelů obce (dále jen ZO) předsedajícím schůze starostou panem Patrikem Mikuláškem. Zasedání 
bylo svoláno na den 14. května 2018. Informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního 
úřadu od 7. května 2018 a také bylo zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 7. května 2018. 
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 9. dubna 2018 
4) Návrh závěrečného účtu za rok 2017 
5) Návrh na změnu školného v MŠ 
6) Rozpočtové opatření č. 1 a 2 
7) Napojení sirény na HZS JMK 
8) Aktualizace krizové připravenosti 
9) Různé 

Ukončení schůze 
 
Usnesení:  
ad. 1) Hlasování o programu schůze. 
Usnesení 46/4/18: Zastupitelstvo obce schválilo změnu programu schůze zastupitelstva.  
 
bod č. 9   Smlouva o budoucí smlouvě JMK 
bod č. 10 Smlouva o zřízení věcného břemene – E.ON 
bod č. 11 Smlouva o zřízení věcného břemene – E.ON II 
bod č. 12 Opravy místních komunikací 
bod č. 13 Půjčování obecního majetku 
bod č. 14 Vyvěšení vlajky – Moravy 
bod č. 15 Různé 
 
Hlasování  Pro: 7  Proti:          0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad. 2) Předsedající navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele:  
Usnesení 47/4/18: Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu p. Zdeňka Musila a p. Pavla Kakáče a 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 6. dubna 2018.  
Usnesení 48/4/18: Zastupitelstvo obce schválilo plnění úkolů ze schůze konané dne 14. května 2018.  
 
Hlasování  Pro: 7  Proti:          0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad. 4) Schválení návrhu závěrečného účtu obce za rok 2017 
Usnesení 49/4/18: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh závěrečného účtu obce za rok 2017. 
Úkol: starosta obce zajistí zveřejnění na úřední desce a internetových stránkách obce.  
 
Hlasování  Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.5) Návrh na změnu školného v MŠ  
Usnesení 50/4/18: Zastupitelstvo obce projednalo ředitelkou MŠ Žďár předloženou „Žádost o zvýšení úplaty za 
vzdělávání“ od školního roku 2018/2019. Zastupitelstvo následně předložený návrh schválilo a výše úplaty za 
vzdělávání bude od školního roku 2018/2019 ve výši 300,- Kč za kalendářní měsíc.   
 
Hlasování   Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta obce zašle informaci ředitelce MŠ Žďár 
 
 
ad.6) Rozpočtové opatření č. 1,2 a 3 
Usnesení 51/4/18: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o provedení rozpočtového 
opatření č. 1/2018 ke dni 28.2.2018, č. 2/2018 ke dni 312.3.2018 a č. 3/2018 ke dni 30.4.2018.  
 
Hlasování   Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad. 7) Napojení sirény na HZS JMK 
Usnesení 52/4/18: Zastupitelstvo obce projednalo předložený návrh na modernizaci a připojení sirény (na budově 
obecního úřadu) do centrálního systému HZS JMK. Zastupitelstvo předložený návrh na modernizaci a připojení 
sirény schválilo, dále schválilo finanční částku modernizaci a připojení sirény ve výši 25 000,- Kč bez DPH.    
 
Hlasování  Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta zajistí zaslání informace o schválení HZS JMK 
 
 
ad.8) Aktualizace krizové připravenosti 
Usnesení 53/4/18: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo aktualizaci „Plánu činnosti orgánů obce 
Žďár“ při vzniku mimořádné události.  
  
Hlasování   Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.9) Smlouva o budoucí smlouvě JMK 
Usnesení 54/4/18: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene“ v rámci stavby „Žďár – rekonstrukce VO“ s Jihomoravským krajem.   
  
Hlasování   Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
ad.10) Smlouva o zřízení věcného břemene – E.ON 
Usnesení 55/4/18: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí a 
zřízení věcného břemene“ č. 1040007420/001 v rámci stavby „Žďár – obnova sítě NN z TS Obec“ s E.ON Česká 
republika, s.r.o..  
  
Hlasování   Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 



ad.11) Smlouva o zřízení věcného břemene – E.ON II 
Usnesení 56/4/18: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí a 
zřízení věcného břemene“ č. 1040007420/002 v rámci stavby „Žďár – obnova sítě NN z TS Obec“ s E.ON Česká 
republika, s.r.o..  
  
Hlasování   Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
 
ad.12) Opravy místních komunikací 
Usnesení 57/4/18: Zastupitelstvo obce schválilo provedení opravy místních komunikací po zimním období a 
současně schválilo vypsání poptávky na opravu komunikací po rekonstrukci vodovodního řadu. 
  
Hlasování   Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.13) Půjčování obecního majetku 
Usnesení 58/4/18: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo podmínky pro půjčování obecního 
majetku.  
  
Hlasování   Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.14) Vyvěšení vlajky - Moravy 
Usnesení 59/4/18: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo žádost o vyvěšení moravské vlajky 5. 

července (Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje). 
  
  
Hlasování   Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
Ad.15) Různé – aktuální informace MOJEODPADKY 
Usnesení 60/4/18: Zastupitelstvo obce bere na vědomí aktuální informace k zaváděnému systému 
MOJEODPADKY.  
  
Hlasování   Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
  
 
Ukončení schůze starostou v 19:10 hod.  
 
Zapsal: Patrik Mikulášek 
 
Ověřovatelé: 
 
Pavel Kakáč  Patrik Mikulášek  
       starosta  
 
Zdeněk Musil 

                                                                                                 


