
 

   Zasedání zastupitelstva obce Žďár 
 
 

 Číslo:       5 
 Datum:   25. června 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., Mikulášková Libuše, Musil Zdeněk 
Omluveni: Pavel Kubík, Kakáč Pavel, Ivana Hlavinková 
Hosté: viz listina přítomných 
 

Přivítání zastupitelů obce (dále jen ZO) předsedajícím schůze starostou panem Patrikem Mikuláškem. Zasedání 
bylo svoláno na den 25. června 2018. Informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního 
úřadu od 18. června 2018 a také bylo zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 18. června 2018. 
Zasedání bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona o obcích. 
Předsedající konstatoval, že je přítomno 6 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 14. května 2018 
4) Schválení závěrečného účtu za rok 2017 
5) Smlouva na svoz komunálního odpadu – dodatek 
6) Rozpočtové opatření 
7) Informace – dotace JMK 
8) Různé 

Ukončení schůze 
 
Usnesení:  
ad. 1) Hlasování o programu schůze. 
Usnesení 61/5/18: Zastupitelstvo obce schválilo změnu programu schůze zastupitelstva.  
 
bod č. 8   Svazek vodovodů a kanalizací – finanční závazky 
bod č. 9  Schválení finančního daru SDH Žďár na vybavení 
bod č. 10 Schválení smlouvy – evidence tříděného odpadu 
bod č. 11 Různé 
 
Hlasování  Pro: 6  Proti:          0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad. 2) Předsedající navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele:  
Usnesení 62/5/18: Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu Ing. Milana Smatanu a p. Ladislava 
Novotného a dále zapisovatele pana Patrika Mikuláška. 
 
Hlasování  Pro: 6 Proti:          0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.3) Provedena kontrola plnění úkolů z minulé schůze konané dne 14. května 2018.  
Usnesení 63/5/18: Zastupitelstvo obce schválilo plnění úkolů ze schůze konané dne 14. května 2018.  
 
Hlasování  Pro: 6  Proti:          0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
 



 
 
ad.4) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017 spolu s výsledkem zprávy o přezkoumání 
hospodaření po zveřejnění na Úřední desce. Závěrečný účet obce a oznámení o něm byl zveřejněn od 
21.5.2018 do 5.6.2018. Po dobu zveřejnění nebyly vzneseny žádné připomínky. Na základě Zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Žďár (viz. příloha), které se uskutečnilo 7.2.2018 v 
souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků 
vyplynulo, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 
10 odst.3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření. 
 
Usnesení 64/5/18 Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet obce za rok 2017 bez výhrad. Dále projednalo 
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření.  
 
Hlasování   Pro: 6                             Proti: 0                                 Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
 
ad.5) Smlouva na svoz komunálního odpadu – dodatek  
Usnesení 65/5/18: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo předloženou nabídku na svoz 
komunálního odpadu v období od 1.7.2018 do 31.12.2018.  
 
Hlasování   Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta obce zašle vyjádření společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. 
 
 
ad.6) Rozpočtové opatření 
Usnesení 66/5/18: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o provedení rozpočtového 
opatření č. 4/2018 ke dni 31.5.2018.  
 
Hlasování   Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
ad. 7) Informace – dotace JMK 
Usnesení 67/5/18: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o schválení dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje ve výši 40 000,- Kč z dotačního programu „Podpora rozvoje venkova v Jihomoravském kraji 2018“. 
Zastupitelstvo dále schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje“ č. 
051151/18/ORR.  
 
Hlasování  Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta zajistí podpis smlouvy a její zaslání na JMK 
 
 
ad.8) Svazek vodovodů a kanalizací – finanční závazky 
Usnesení 68/5/18: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o výši finančních závazků vůči „Svazku 
vodovodů a kanalizací“ měst a obcí v roce 2018. 
  
Hlasování   Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
ad.9) Schválení finančního daru SDH Žďár na vybavení 
Usnesení 69/5/18: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 30 000,- Kč pro SDH Žďár na modernizaci 
strojního vybavení.  
Úkol: starosta zajistí podpis darovací smlouvy  
 
Hlasování   Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
 
 
 
 
 
 



ad.10) Schválení smlouvy – evidence tříděného odpadu 
Usnesení 70/5/18: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření „Smlouvy o spolupráci při evidenci a expedici 
tříděných složek komunálního odpadu sesbíraných formou pytlového sběru“ mezi obcí Žďár a obcí Vavřinec. 
  
Hlasování   Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta zajistí podpis smlouvy o spolupráci  
 
 
Ad.9) Různé 
 
Ukončení schůze starostou v 18:55 hod.  
 
Zapsal: Patrik Mikulášek 
 
Ověřovatelé: 
 
 
Ing. Milan Smatana Patrik Mikulášek  
       starosta  
 
Ladislav Novotný 

                                                                                                 


