
 

   Zasedání zastupitelstva obce Žďár 
 
 

 Číslo:       3 
 Datum:   9. dubna 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, 
Mikulášková Libuše, Musil Zdeněk  
Omluveni: Pavel Kubík 
Hosté: viz listina přítomných 
 

Přivítání zastupitelů obce (dále jen ZO) předsedajícím schůze starostou panem Patrikem Mikuláškem. Zasedání 
bylo svoláno na den 9. dubna 2018. Informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního 
úřadu od 2. dubna 2018 a také bylo zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 2. dubna 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 5. března 2018 
4) Smlouvy – GDPR 
5) Nabídky – příslušenství traktor 
6) Schválení finančního daru pro činnost MS Hřebenáč 
7) Výsledek veřejnosprávní kontroly v MŠ 
8) Sdružení místních samospráv - členství 
9) Různé 

Ukončení schůze 
 
Usnesení:  
ad. 1) Hlasování o programu schůze. 
Usnesení 31/3/18: Zastupitelstvo obce schválilo změnu programu schůze zastupitelstva.  
 
bod č. 9) Schválení nákupu traktorového přívěsu 
bod č. 10) Schválení nákupu neseného kartáče 
bod č.11) Obec roku - přihláška 
bod č.12) Kalkulace vodného a stočného za rok 2017 
bod č.13) Stromky - CHKO 
bod č.14) Půjčování traktoru + štěpkovače  
bod č.15) Různé 
 
Hlasování  Pro: 8  Proti:          0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad. 2) Předsedající navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele:  
Usnesení 32/3/18: Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu p. Ladislav Novotného ml. a pana Zdeňka 
Musila 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 5. března 2018.  
Usnesení 33/3/18: Zastupitelstvo obce schválilo plnění úkolů ze schůze konané dne 5. března 2018.  
 
Hlasování  Pro: 8  Proti:          0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.4) Smlouvy - GDPR 
 
Usnesení 34/3/18: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo předložený návrh veřejnoprávní „Smlouvy 
o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce“ mezi Obcí Žďár a Dobrovolným svazkem obcí Tišnovsko, 
Radniční 14, 666 01 Tišnov, IČ:75058944.   
  
Hlasování   Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta obce zajistí podpis uvedené smlouvy a zašle na Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko 
 
 
Usnesení 35/3/18: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo předložený návrh „Smlouvy o zřízení 
pověřence (DPO – data protection officer) pro ochranu osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů“ mezi Obcí Žďár a Dobrovolným svazkem obcí Tišnovsko, Radniční 14, 
666 01 Tišnov, IČ:75058944.   
  
Hlasování   Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta obce zajistí podpis uvedené smlouvy a zašle na Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko 
 
 
ad.5) Nabídky – příslušenství na traktor 
Usnesení 36/3/18: Zastupitelstvo obce bylo starostou obce informováno o průběhu výběrového řízení na 
dodávku příkopového ramene (přídavné příslušenství na traktorový nosič TYM 603). Starosta dále informoval 
zastupitelstvo o posouzení podaných nabídek a doporučil zastupitelstvu schválit návrh předložený hodnotící 
komisí. Zastupitelstvo obce schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na dodávku příkopové sekačky, dále schvaluje 
uzavření předloženého návrhu smlouvy na dodávku příkopové sekačky se společností SSKT s.r.o., Hlína 67, 664 
91 Hlína, IČ: 05647363. 
 
Hlasování   Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta obce zajistí podpis smlouvy  
 
 
ad.6) Schválení finančního daru pro činnost MS Hřebenáč 
Usnesení 37/3/18: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 2 000,- Kč  Mysliveckému spolku Hřebenáč. 
Hlasování   Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta obce zajistí podpis smlouvy  
 
 
ad. 7) Výsledek veřejnosprávní kontroly v MŠ 
Usnesení 38/3/18: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o provedené veřejnosprávní 
kontrole příspěvkové organizace Mateřské školy, která proběhla 3.4.2018. V rámci této kontroly nebyly zjištěny 
žádné chyby a nedostatky.    
 
Hlasování  Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
ad.8) Sdružení místních samospráv - členství 
Usnesení 39/3/18: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty a místostarosty obce o možném 
členství ve Sdružení místních samospráv ČR. Zastupitelstvo po dalším projednání schválilo členství obce Žďár ve 
Sdružení místních samospráv ČR včetně úhrady členského příspěvku. 
  
Hlasování   Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta obce zajistí úhradu členského příspěvku a samotný vstup do sdružení  
 



Ad.9) Schválení nákupu traktorového přívěsu 
Usnesení 40/3/18: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o možnostech nákupu 
traktorového přívěsu za traktor. Zastupitelstvo obce následně schválilo nákup traktorového přívěsu od společnosti 
REHOS s.r.o., Babice 69, 687 03 Babice v celkové výši 83 064,- Kč bez DPH.   

 
Hlasování   Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta zajistí objednání uvedeného traktorového přívěsu  
 
 
Ad.10) Schválení nákupu neseného zametače 
Usnesení 41/3/18: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o možnostech nákupu neseného 
zametače (příslušenství pro traktorový nosič). Zastupitelstvo obce následně schválilo nákup neseného zametače 
od společnosti MTM Tech s.r.o., Janovská 375, 109 00,  Praha 10 – Horní Měcholupy, IČ: 604714417. 
 
Hlasování   Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
Úkol: starosta zajistí podpis smlouvy  
 
 
Ad.11) Obec roku - přihláška 
Usnesení 42/3/18: Zastupitelstvo obce schvaluje podání přihlášky do soutěže – obec roku.     

 
Hlasování   Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
Ad.12) Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného  
Usnesení 43/3/18: Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a následně vzalo na vědomí informaci o vyhodnocení 
kalkulace vodného a stočného pro obec Žďár k 31.12.2017.  
  
Hlasování   Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno  
 
 
Ad.13) Stromky CHKO 
Usnesení 44/2/18: Zastupitelstvo obce schválilo spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR na výsadbě 
ovocných stromů na pozemcích obce.  

 
Hlasování   Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
Ad.14) Půjčování traktoru + štěpkovače 
Usnesení 45/3/18: Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo možnost zapůjčení traktoru včetně 
příslušenství pro potřeby obyvatel včetně obsluhy. Zastupitelstvo současně schválilo půjčovné ve výši 150,- Kč za 
hodinu. Dále projednalo a schválilo, že štěpkovač bude pro potřeby obyvatel poskytován bezplatně, ale včetně 
obsluhy.  

 
Hlasování   Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno  
 
Ad.15) Různé 
 
Ukončení schůze starostou v 19:55 hod.  
 
Zapsal: Patrik Mikulášek 
 
Ověřovatelé: 
 
Novotný Ladislav ml. Patrik Mikulášek  
       starosta  
 
Musil Zdeněk 

                                                                                                 


