
 

   Zasedání zastupitelstva obce Žďár 
 
 

 Číslo:       1 
 Datum:   31. ledna 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 
Omluveni: Pavel Kubík, Musil Zdeněk, Mikulášková Libuše 
Hosté: viz listina přítomných 
 
Přivítání zastupitelů obce (dále jen ZO) předsedajícím schůze starostou panem Patrikem Mikuláškem. Zasedání 
bylo svoláno na den 31. ledna 2018. Informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního 
úřadu od 24. ledna 2018 a také bylo zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 24. ledna 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 sch ůze:  
 
1) Schválení programu schůze 
2) Schválení ověřovatelů a zapisovatele 
3) Kontrola úkolů a usnesení ze schůze konané dne 20. prosince 2017 
4) Prezentace – systém svozu a třídění odpadu 
5) Schválení hospodaření obce za rok 2017 
6) Schválení hospodaření MŠ za rok 2017 
7) Schválení hospodářského výsledku MŠ 
8) Zpráva inventarizační komise 
9) Rozpočtové opatření 
10) Technika pro údržbu obce - nákup 
11) Různé 

Ukončení schůze 
 
Usnesení:  
ad. 1) Hlasování o programu sch ůze. 
Usnesení 1/1/18 : Zastupitelstvo obce schválilo změnu programu schůze zastupitelstva.  
 
bod č. 11) Záměr na prodej Vari systému  
bod č. 12) Dohoda o provedení práce 
bod č. 13) Dotace z rozpočtu JMK 
bod č. 14) Informace z kontroly České školní inspekce 
bod č. 15) Různé 
 
Hlasování  Pro: 6  Proti:          0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo  schváleno 
 
 
ad. 2) Předsedající navrhl ov ěřovatele zápisu a zapisovatele:  
Usnesení 2 /1/18: Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu Bc. Jana Novotného a Ing. Milana Smatanu  a 
dále zapisovatele pana Patrika Mikuláška. 
 
Hlasování  Pro: 6  Proti:          0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo  schváleno 
 
 
 
 
 



ad.3)  Provedena kontrola pln ění úkol ů z minulé sch ůze konané dne 20. prosince 2017.  
Usnesení 3 /1/18: Zastupitelstvo obce schválilo plnění úkolů ze schůze konané dne 20. prosince 2017.  
 
Hlasování  Pro: 6  Proti:          0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo  schváleno 
 
 
ad.4) Prezentace – systém svozu a t řídění odpad ů 
Usnesení 4/1/18 : Zastupitelstvo obce bere na vědomí prezentaci projektu MOJE ODPADKY. Zastupitelstvo 
v navazující debatě rozhodlo, že se prezentovanému systému třídění a likvidaci odpadu v obci bude věnovat na 
dalším zasedání zastupitelstva obce.  
  
Hlasování   Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo  schváleno 
 
 
ad.5) Schválení ú četní závěrky obce za rok 2017 
Usnesení 5/1/18 : Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2017. 
 
Hlasování   Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo  schváleno 
 
 
ad.6) Schválení ú četní závěrky Mate řské školy za rok 2017 
Usnesení 6/1/18 : Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Žďár za 
rok 2017.  
 
Hlasování   Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo  schváleno 
 
 
ad. 7) Schválení hospodá řského výsledku za rok 2017 v četně jeho rozd ělení 
Usnesení 7/1/18 : Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh ředitelky Mateřské školy na rozdělení 
hospodářského výsledku za rok 2017, který bude rozdělen následovně: příděl do fondu odměn 68 480,13 Kč a 
příděl do rezervního fondu 29 348,63 Kč.  
 
Hlasování  Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo  schváleno 
Úkol:  starosta předá informaci o schválení ředitelce Mateřské školy 
 
 
ad.8) Zpráva inventariza ční komise 
Usnesení 8/1/18 : Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci inventarizační komise o výsledku inventarizace 
majetku, pohledávek a závazků obce za rok 2017. 
 
Hlasování   Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo  schváleno 
 
ad.9) Rozpo čtové opat ření 
Usnesení 9/1/18 : Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o provedení rozpočtového opatření 
č. 9/2017 ke dni 31.12.2017 . 
  
Hlasování   Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo  schváleno 
 
 
Ad.10) Technika pro údržbu obce - nákup 
Usnesení 10/1/18 : Starosta obce informoval zastupitele o zaslané nabídce na nákup použitého traktoru TYM 603 
včetně příslušenství, dále podal informaci z osobní prohlídky nabízeného traktoru včetně příslušenství. 
Zastupitelstvo obce projednalo výše uvedené informace a následně schválilo nákup použitého traktoru TYM 603 
včetně příslušenství (sněhová radlice, nesený sypač) za 473 000,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce dále 
schválilo uzavření kupní smlouvy na výše uvedený traktor včetně příslušenství se společností SSKT s.r.o., Hlína 
67, 664 91 Hlína, IČ: 05647363.  

 
Hlasování   Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo  schváleno 
Úkol:  starosta zajistí podpis smlouvy  



 
Ad.11) Zám ěr na prodej Vari systému 
Usnesení 11/1/18 : Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo zveřejnění záměru na prodej movitého 
majetku (VARI systém včetně příslušenství). Zastupitelstvo současně schválilo podmínky prodeje movitého 
majetku: minimální částka za VARI systém 25 000,- Kč, minimální částka za příslušenství (mulčovač) 10 000,- Kč. 
Zájemci do stanoveného termínu předloží nabídky v obálkách. Zastupitelstvo pověřilo starostu, místostarostu 
obce a předsedu kontrolního výboru výběrem nejvýhodnější předložené nabídky včetně uzavření smlouvy o 
prodeji.   
 
Hlasování   Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo  schváleno 
Úkol:  starosta, místostarosta a předseda kontrolního výboru  
 
Ad.12) Schválení dohody o pracovní činnosti – údržba majetku obce 
Usnesení 12/1/18 : Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o pracovní činnosti na zajištění údržby obce 
od 5.2.2018 do 31.12.2018 s panem Ladislavem Novotným ml., Žďár č.p. 121.   

 
Hlasování   Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo  schváleno 
Úkol:  starosta zajistí podpis dohody 
 
 
Ad.13) Žádost o dotaci z rozpo čtu JMK 
Usnesení 13/1/18 : Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo podání žádosti z dotačního programu 
„Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2018“ na zakoupení pomocné techniky k údržbě 
veřejných prostranství. Zastupitelstvo obce současně schválilo vypsání veřejné zakázky na dodávku pomocné 
techniky k údržbě obce. 

  
Hlasování   Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo  schváleno  
Úkol:  starosta podání žádosti o dotaci z rozpočtu JMK a vypsání veřejné zakázky 
 
 
Ad.14) Informace z kontroly České školní inspekce 
Usnesení 14/1/18 : Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce z kontroly České školní inspekce, 
která proběhla v Mateřské škole 9. a 10. ledna 2018.  
 
Hlasování   Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo  schváleno 
 
 
Ad.15) Různé – zakoupení generálního klí če 
Usnesení 15/1/18 : Zastupitelstvo obce schválilo zakoupení tzv. generálního klíče k budově Dělnického domu a 
současně schválilo částku pro nákup do 15 000,- Kč bez DPH.  
 
Hlasování   Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo  schváleno 
Úkol: starosta a místostarosta zajistí realizaci 
 
 
Ad.15a) Různé – směrnice o zadávání ve řejných zakázek 
Usnesení 16/1/18 : Starosta obce informoval zastupitele o obsahu směrnice č. 5/2010 pro zadávání veřejných 
zakázek, která již svým obsahem neodpovídání aktuálně platným předpisům. Na základě podané informace 
zastupitelstvo obce schválilo zrušení směrnice č. 5/2010 a současně pověřilo starostu obce zpracováním nového 
návrhu vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek.  
 
Hlasování   Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo  schváleno 
Úkol: starosta zajistí předložení návrhu nově směrnice 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ukon čení sch ůze starostou v  20:45 hod.   
 
Zapsal: Patrik Mikulášek 
 
 
Ověřovatelé : 
 
 
Bc. Jan Novotný 
 
 
 
Ing. Milan Smatana 

 
 
                                                                                                       
 
Patrik Mikulášek                                                                                                                
starosta   


