Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou
Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou,
konaného dne 22. června 2017 v zasedací síni městského úřadu
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

13 členů zastupitelstva dle listiny přítomných
Ing. Jiří Souček, p. Josef Marek
7 hostů - občané města nebo majitelé nemovitostí

Zápis o hlasování: x pro – x proti – x zdržel se hlasování
Zahájení zasedání – určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Zasedání zahájil v 18:03 hod. starosta města Jan Martinec a celému zasedání předsedal. V krátkém úvodu starosta
všechny přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích
a jednacím řádem zastupitelstva města a je usnášeníschopné. Při zahájení bylo přítomno 12 zastupitelů, omluveni ze
zasedání jsou Ing. Jiří Souček, dovolená a p. Josef Marek z důvodu zdravotních. Ing. Jiří Pavlíček je omluven s tím, že
se dostaví v průběhu zasedání.
Starosta navrhl zapisovatelem zasedání místostarostu Ing. Bohumíra Nikla, návrhovou komisi ve složení pánové Ing.
Tomáš Kasal, Ing. František Němec a Martin Štěpánek a ověřovateli zápisu Ing. Jana Matějku a p. Aleše Bažouta.
K navržené návrhové komisi ani k ověřovatelům nebyly vzneseny žádné připomínky, starosta proto vyzval přítomné
zastupitele k hlasování - usnesení číslo 1/16/17.
Přítomno hlasování: 12 Hlasování: 12-0-0
Uzavření zápisu z 15. zasedání zastupitelstva města ze dne 20. 4. 2017
Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z 15. zasedání a dotázal se, zda má někdo z členů zastupitelstva
připomínky k zápisu. Žádné připomínky nebyly vzneseny a starosta dal hlasovat o tom, zda může být uzavřen zápis a
usnesení z 15. zasedání zastupitelstva města – usnesení číslo 2/16/17.
Přítomno hlasování: 12 Hlasování: 12-0-0
Návrh programu zasedání
Starosta předložil návrh programu zasedání, schválený radou města.
Protože nebyly podány žádné další návrhy na doplnění či změnu programu, starosta vyzval přítomné k hlasování o
návrhu programu zasedání - usnesení číslo 3/16/17.
Přítomno hlasování: 12 Hlasování: 12-0-0
Program zasedání:
1. Zpráva o činnosti rady města v době od 20. 04. 2017 do 22. 06. 2017
Místostarosta seznámil přítomné s činností rady města v období od 15. do 16. zasedání zastupitelstva města.
Starosta doplnil informaci Ing. Nikla k některým bodům jednání rady.
Po ukončení rozpravy k bodu jednání starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 4/16/17.
Přítomno hlasování: 12 Hlasování: 12-0-0
2. Informace o stavu účtů města k 31. 05. 2017 a stavu účtu u ČS k 22. 06. 2017 a plnění rozpočtu k 31.05.2017
Starosta seznámil přítomné se stavem účtů města k 31.05.2017 a stavem běžného účtu u ČS, a.s. k 22.06.2017.
Bc. Libor Málek informoval o plnění rozpočtu města k 31.05.2017.
K bodu jednání nebyly vzneseny dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování usnesení číslo 5/16/17.
Přítomno hlasování: 13 Hlasování: 13-0-0
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3. Výsledek hospodaření Svazku obcí v Podoubraví v roce 2016
Místostarosta seznámil přítomné s výsledkem hospodaření Svazku obcí Podoubraví.
K bodu programu nebyla vedena rozprava, starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 6/16/17.
Přítomno hlasování: 12 Hlasování: 12-0-0
V 18:47 se dostavil na zasedání Ing. Jiří Pavlíček. Počet přítomných členů zastupitelstva se zvýšil na 13.
4. Schválení smlouvy o dílo na výstavbu DPS U Pikulky
Starosta seznámil přítomné s výsledkem zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby DPS U Pikulky. Ve veřejné
soutěži podal nabídku pouze jeden uchazeč. Nabídka splňuje všechny požadované náležitosti. Hodnotící komise a
následně rada města doporučují zastupitelstvu uzavřít s uchazečem smlouvu o dílo. Ekonom MěÚ p. Málek navrhl
doplnění usnesení o závazek města financovat akci z rozpočtu města. Vysvětlil také způsob financování stavby.
K bodu programu byla vedena rozprava o potřebě výstavby a jejím financování, po které starosta vyzval přítomné
zastupitele k hlasování - usnesení číslo 7/16/17.
Přítomno hlasování: 13 Hlasování: 13-0-0

5. Příspěvek na činnost MAS Havlíčkův kraj pro rok 2017
Místostarosta informoval přítomné o průběhu a výsledcích valné hromady Místní akční skupiny Havlíčkův kraj a o
připravených dotačních programech. Valná hromada MAS se usnesla na výši příspěvku ve výši 7,- Kč pro každou
členskou obec podle počtu občanů s trvalým pobytem k 1. lednu 2017.
K bodu programu byla vedena krátká rozprava.
Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 8/16/17.
Přítomno hlasování: 13 Hlasování: 13-0-0
6. Majetkové záležitosti
A/ Koupě 1/3 celku z pozemku parc.č. 438, k.ú. Nový Studenec
Starosta seznámil přítomné s nabídkou pana Ondráčka na převod spoluvlastnického podílu na polní cestě v Novém
Studenci. Rada města převod podílu doporučuje formou koupě.
K bodu jednání byla vedena krátká rozprava.
Po rozpravě starosta dal hlasovat o návrhu usnesení - usnesení číslo 9/16/17.
Přítomno hlasování: 13 Hlasování: 13-0-0
B/ Koupě pozemku parc.č. 943/3, záměr prodeje pozemků parc.č. 943/2, 275/13 a 275/7, k.ú. Ždírec n.D.
Starosta seznámil přítomné se žádostí spol. Minigal s.r.o. Ždírec n.D. o odkoupení pozemků pod parkovištěm firmy.
České dráhy nabízí městu k prodeji pozemek parc.č. 943/3 o výměře 180 m2, na kterém je zčásti vybudováno
parkoviště u firem Dekora-Jeníček a Minigal. Z procedurálních a právních důvodů je snazší, aby pozemek vykoupilo
město a následně ho s dalšími pozemky prodalo spol. Minigal. Dojde tak ke sjednocení vlastnictví pozemků pod
parkovištěm.
K bodu jednání byla vedena krátká rozprava, po které starosta proto vyzval přítomné zastupitele k hlasování o koupi
pozemku parc.č. 943/3 - usnesení číslo 10/16/17.
Následně starosta vyzval přítomné k hlasování o vyhlášení záměru prodeje pozemků parc.č. 943/2, 275/13 a části
pozemku parc.č. 275/7 – usnesení číslo 11/16/17.
Přítomno hlasování: 13 Hlasování: 13-0-0
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C/ Koupě pozemku parc.č. 768, k.ú. Nový Studenec
Starosta seznámil přítomné s návrhem spol. ČEZ Distribuce, a.s., na výši kupní ceny a dalších nákladů, spojených
s prodejem pozemku pod bývalou trafostanicí.
K bodu jednání nebyly vzneseny dotazy ani připomínky, starosta proto vyzval přítomné zastupitele k hlasování usnesení číslo 12/16/17.
Přítomno hlasování: 13 Hlasování: 13-0-0
D/ Záměr prodeje pozemků parc.č. parc.č. 490/167 a č. 489/1, k.ú. Sobíňov
Starosta seznámil přítomné se žádostí Dušana Hamedera o odkoupení pozemků v průmyslové zóně JIH. Na
pozemcích hodlá rozšířit areál firmy.
K bodu jednání nebyla vedena rozprava, proto starosta vyzval přítomné k hlasování o vyhlášení záměru prodeje
pozemků - usnesení číslo 13/16/17.
Přítomno hlasování: 13 Hlasování: 13-0-0
7. Změna č. 4 ÚP, určení člena zastupitelstva, odpovědného za provedení změny č. 4 ÚP
Starosta přednesl návrh na zahájení provedení změny územního plánu města č. 4. Změna je vyvolána poptávkou
občanů a vzhledem k délce provádění změny je potřebné zahájit práce na změně co nejdříve.
K bodu programu byla vedena krátká rozprava, po které starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení
číslo 14/16/17.
Přítomno hlasování: 13 Hlasování: 13-0-0
8. Informace o činnosti Služeb města
Místostarosta informoval přítomné o činnosti Služeb města, seznámil s akcemi, které se na území města uskutečnily
v jarních měsících, zejména akce Ždírecký Triangl. Poděkoval organizátorům akce a sponzorům za dary, které
přispěly k tomu, že výtěžek akce, 200 000,- Kč, bylo věnováno Nemocnici Havlíčkův Brod, dětskému oddělení, na
zakoupení speciálních přístrojů pro diagnostiku a léčbu malých dětí. Poděkování doplnil také p. Bažout.
Místostarosta pozval přítomné na další kulturní akce, které jsou na léto připraveny.
K bodu programu byla vedena krátká rozprava bez návrhu usnesení.
9. Diskuze
a) Starosta informoval přítomné o průběhu a výsledcích jednání členské schůze Lesního družstva obcí, konané 23.
května 2017 v Přibyslavi a valné hromadě a.s. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, konané 14. června 2017
v Havlíčkově Brodě.
b) Starosta seznámil přítomné se zřízením muzea v bývalé škole v Horním Studenci s exponáty p. Jiráska.
c) Ing. Jiří Uchytil vyzdvihl prospěšnost MAS Havlíčkův kraj a vyzval podnikatele k podávání projektů MAS.
d) Ing. František Němec informoval o úspěšné akci Noc kostelů, během které byl zpřístupněn kostel sv. Václava.
e) Paní Alena Moravcová se dotázala na stavbu přechodu pro chodce a výměnu čekárny. Rada města se bude
problematikou zabývat.
f) Paní Eliška Coufalová požádala o instalaci čekárny BUS na druhé straně silnice I/34.
10. Závěr zasedání
Starosta konstatoval, že program zasedání byl vyčerpán a všechna přijatá usnesení jsou platná, což potvrdila návrhová
komise. Starosta poděkoval přítomným členům zastupitelstva i hostům za účast a zasedání v 20:08 hod. ukončil.
Plánovaný termín 17. zasedání zastupitelstva je 7. září 2017, začátek v 18:00 hod.
Ing. Jan Matějka, ověřovatel v.r.
Aleš Bažout, ověřovatel v.r.
Jan Martinec, starosta v.r.

