
 

   Zasedání zastupitelstva obce Žďár 
 
 

 Číslo:       2 
 Datum:   5. března 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., Ivana Hlavinková, Kakáč Pavel, 
Pavel Kubík, Mikulášková Libuše, Musil Zdeněk 
Omluveni: 
Hosté: viz listina přítomných 
 

Přivítání zastupitelů obce (dále jen ZO) předsedajícím schůze starostou panem Patrikem Mikuláškem. Zasedání 
bylo svoláno na den 5. března 2018. Informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního 
úřadu od 26. února 2018 a také bylo zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 26. února 2018. 
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 31. ledna 2018 
4) Zpráva o závěrečném přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 
5) Zavedení systému odpadového hospodářství 
6) Aplikace „Mobilní rozhlas“ 
7) Schválení počtu členů zastupitelstva obce pro období 2018 – 2022 
8) Rozpočtové opatření č. 1/2018 
9) Informace – kontrola České školní inspekce v MŠ 
10) Provedení veřejnosprávní kontroly v MŠ 
11) Schválení finančního daru pro činnost okrsku SH ČMS Sloup 
12) Parkování techniky pro údržbu obce 
13) Různé 

Ukončení schůze 
 
Usnesení:  
ad. 1) Hlasování o programu schůze. 
Usnesení 17/2/18: Zastupitelstvo obce schválilo změnu programu schůze zastupitelstva.  
 
bod č. 8) Informace – kontrola České školní inspekce v MŠ 
bod č. 9) Provedení veřejnosprávní kontroly v MŠ 
bod č. 10) Schválení finančního daru pro činnost okrsku SH ČMS Sloup 
bod č.11) Parkování techniky pro údržbu obce 
bod č.12) SDH finanční prostředky pro mládež 
bod č.13) Schválení finančního daru - Babybox  
bod č.14) Schválení veřejnoprávní smlouvy o příspěvku – Spolek rozvoje venkova MK 
bod č.15) Různé 
 
Hlasování  Pro: 9  Proti:          0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
 
 
 
 



ad. 2) Předsedající navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele:  
Usnesení 18/2/18: Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu p. Pavla Kakáče a paní Libuši Mikuláškovou 
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 31. ledna 2018.  
Usnesení 19/2/18: Zastupitelstvo obce schválilo plnění úkolů ze schůze konané dne 31. ledna 2018.  
 
Hlasování  Pro: 9  Proti:          0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.4) Zpráva o závěrečném přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 
Usnesení 20/2/18: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2017, které proběhlo 7. února 2018. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky.  
  
Hlasování   Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.5) Zavedení systému odpadového hospodářství 
Usnesení 21/2/18: Zastupitelstvo obce schvaluje zavedení, provozování Motivačního a evidenčního systému pro 
odpadové hospodářství v obci od 1.4.2018. Zastupitelstvo obce dále schvaluje uzavření „Smlouvy o zavedení, 
provozování a koordinaci Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství“ a dále v souvislosti se 
zavedením Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství schvaluje uzavření „Smlouvy o 
zpracování osobních údajů“ s panem Kryštofem Bambuškem, IČO: 06264875. Zastupitelstvo dále schvaluje, že 
starosta obce je oprávněn výše uvedené smlouvy podepsat pouze za předpokladu kladného vyjádření obce 
Vavřinec, že obec Žďár bude v rámci systému odpadového hospodářství využívat zázemí sběrného dvora včetně 
evidenčního systému pro odpadové hospodářství ve Veselici.  
 
Hlasování   Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta obce na základě vyjádření obce Vavřinec zajistí podpis uvedených smluv, případně informuje 
zastupitele obce o negativním vyjádření obce Vavřinec  
 
 
ad.6) Aplikace „Mobilní rozhlas“ 
Usnesení 22/2/18: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytování služeb komunikační platformy 
Mobilní rozhlas“ se společností Neogenia s.r.o., IČO: 29198950.  
 
Hlasování   Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta obce zajistí podpis smlouvy  
 
 
ad. 7) Schválení počtu členů zastupitelstva obce pro období 2018-2022 
Usnesení 23/2/18: Zastupitelstvo obce schvaluje, že obecní zastupitelstvo v následujícím volebním období 2018-
2022 bude mít 9 členů.  
 
Hlasování  Pro: 9   Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta zajistí předání informace o počtu zastupitelů na MěÚ Blansko 
 
 
ad.8) Informace – kontrola České školní inspekce v MŠ 
Usnesení 24/2/18: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o závěru inspekce, která proběhla 
v Mateřské škole 9. – 10.1.2018.  
  
Hlasování   Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
 



Ad.9) Provedení veřejnosprávní kontroly v MŠ 
Usnesení 25/2/18: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o termínu veřejnosprávní kontroly Mateřské 
školy, která proběhne 29.3.2018.  

 
Hlasování   Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta zajistí sdělení termínu ředitelce MŠ a členům kontrolního týmu  
 
 
Ad.10) Schválení finančního daru pro činnost okrsku SH ČMS Sloup 
Usnesení 26/2/18: Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 1 000,- Kč okrsku SH ČMS 
Sloup na činnost v roce 2018. 
 
Hlasování   Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta zajistí podpis darovací smlouvy  
 
 
Ad.11) Parkování techniky pro údržbu obce 
Usnesení 27/2/18: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce, že zajistí parkování techniky pro 
údržbu obce v areálu společnosti ZEMSPOL a.s., Sloup.    

 
Hlasování   Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
Ad.12) SDH finanční prostředky po mládež 
Usnesení 28/2/18: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo vyčlenění částky 20 000,- Kč z rozpočtu 
obce na podporu mladých hasičů. 

 
Hlasování   Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno  
 
 
Ad.13) Schválení finančního daru - Babybox 
Usnesení 29/2/18: Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,- Kč sdružení Babybox 
pro odložené děti – STATIM, z.s., IČO: 27006891. 
 
Hlasování   Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta zajistí podpis darovací smlouvy  
 
 
Ad.14) Schválení veřejnoprávní smlouvy – Spolek pro rozvoj venkova MK 
Usnesení 30/2/18: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo „Veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na 
předfinancování projektu Předcházení vzniku odpadů v MK“ s DSO Spolek pro rozvoj venkova Moravský kraj, 
IČO: 69744009.  

 
Hlasování   Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno  
Úkol: starosta zajistí podpis a odeslání smlouvy  
 
Ad.15) Různé 
 
Ukončení schůze starostou v 19:25 hod.  
 
Zapsal: Patrik Mikulášek 
 
Ověřovatelé: 
 
Pavel Kakáč  Patrik Mikulášek  
       starosta  
 
Libuše Mikulášková 

                                                                                                 


