
 

   Zasedání zastupitelstva obce Žďár 
 
 

 Číslo:       6 
 Datum:   24. září 2018 
 

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

Přivítání zastupitelů obce (dále jen ZO) předsedajícím schůze starostou panem Patrikem Mikuláškem. Zasedání 
bylo svoláno na den 24. září 2018. Informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního úřadu 
od 17. září 2018 a také bylo zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 17. září 2018. Zasedání 
bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona o obcích. 
Předsedající konstatoval, že je přítomno 8 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 25. června 2018 
4) Rozpočtové opatření 
5) Centrální klíč – nákup 
6) Žádosti o dotace – projednání 
7) Oprava komunikací 
8) Nákup čerpadlo, plynový kotel 
9) Informace – rekonstrukce vodovodu 
10) Spoluúčast na stavbě - kanalizace 
11) Různé 

Ukončení schůze 
 
Usnesení:  
ad. 1) Hlasování o programu schůze. 
Usnesení 71/6/18: Zastupitelstvo obce schválilo změnu programu schůze zastupitelstva.  
 
bod č. 11 Financování IDS JMK v roce 2019 
bod č. 12 Spolufinancování sociálních služeb – ORP Blansko v roce 2019 
bod č. 13 Různé 
 
Hlasování  Pro: 8  Proti:          0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad. 2) Předsedající navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele:  
Usnesení 72/6/18: Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu pana Pavla Kakáče a Bc. Jana Novotného  a 
dále zapisovatele pana Patrika Mikuláška. 
 
Hlasování  Pro: 8 Proti:          0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
 
 
 
 



ad.3) Provedena kontrola plnění úkolů z minulé schůze konané dne 25. června 2018.  
Usnesení 73/6/18: Zastupitelstvo obce schválilo plnění úkolů ze schůze konané dne 25. června 2018.  
 
Hlasování  Pro: 8  Proti:          0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.4) Rozpočtové opatření 
Usnesení 74/6/18: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o provedení rozpočtového 
opatření č. 5/2018 ke dni 30.6.2018 a rozpočtového opatření č. 6/2018 ke dni 31.8.2018.  
 
Hlasování   Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.5) Centrální klíč - nákup 
Usnesení 75/6/18: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo zpracování dokumentace a zakoupení 
tvz. centrálního klíče.  V první etapě bude centrální klič řešen pro budovu Dělnického domu, garáže, kontejneru, 
studna, unimobuňka.  
 
Hlasování   Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: místostarosta obce zajistí objednání 
 
 
ad.6) Žádosti o dotace - projednání 
Usnesení 76/6/18: Zastupitelstvo obce bylo starostou obce informováno o možných dotacích na výstavbu 
chodníku na Petrovice, rekonstrukci veřejného osvětlení a realizaci inženýrských sítí. Zastupitelstvo projednalo  
podané informace a vyhodnotilo, že podávat žádost o dotaci na výstavbu chodníku je z časových důvodů 
nereálné, dotace na realizaci inženýrských sítí není realizovatelná z důvodu podmínek dotace a podání žádosti o 
dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení bude dále prověřeno.  
 
Hlasování   Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: prověřit další podmínky dotačního titulu na rekonstrukci veřejného osvětlení 
 
 
ad.7) Oprava komunikací 
Usnesení 77/6/18: Zastupitelstvo obce bylo starostou informováno a následně schválilo zajištění opravy 
vybraných částí místních komunikací teplou obalovanou směsí za horka, kterých se dotkla rekonstrukce 
vodovodního řadu v předpokládaném rozsahu 90 m2.   
 
Hlasování   Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
ad. 8) Nákup čerpadlo, plynový kotel 
Usnesení 78/6/18: Zastupitelstvo obce  schvaluje nákup čerpadla pro studnu na hřišti ve výši do 10 000,- Kč bez 
DPH a dále schvaluje provedení výměny kotle v bytě p. Janáka. Na další schůzi bude z předložených nabídek 
vybrán dodavatel kotle.  
 
Hlasování  Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: místostarosta zajistí poptávku plynového kotle 
 
 
ad.9) Informace – rekonstrukce vodovodního řadu 
Usnesení 79/6/18: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o aktuálním stavu rekonstrukce vodovodního 
řadu v obci.  
  
Hlasování   Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
 
 
 
 



 
ad.10) Spoluúčast na stavbě - kanalizace 
Usnesení 80/6/18: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo uzavření smlouvy mezi Obcí Žďár a 
společností Biopharm s.r.o. o spoluúčasti na stavbě kanalizace. Obec se zavazuje uhradit rozdíl nákladů 
v maximální výši 60 000,- Kč bez DPH.  
Úkol: starosta zajistí uzavření smlouvy  
 
Hlasování   Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.11) Financování IDS JMK v roce 2019 
Usnesení 81/6/18: Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu příspěvku na financování systému IDS JMK na rok 2019 
ve výši 20 300,- Kč. . 
  
Hlasování   Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta předá účetní obce  
 
 
ad.12) Spolufinancování sociálních služeb v ORP Blansko 
Usnesení 82/6/18: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o systému spolufinancování sociálních služeb 
v rámci ORP Blansko. Zastupitelstvo se k uvedené problematice vrátí v rámci schvalování rozpočtu pro rok 2019. 
  
Hlasování   Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
Ad.13) Různé 
 
Ukončení schůze starostou v 19:50 hod.  
 
Zapsal: Patrik Mikulášek 
 
Ověřovatelé: 
 
 
Pavel Kakáč  Patrik Mikulášek  
       starosta  
 
Bc. Jan Novotný 

                                                                                                 


