Město Ždírec nad Doubravou
Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou
konaného dne 11. února 2021 v zasedací síni městského úřadu

Přítomni:

15 členů zastupitelstva dle listiny přítomných
7 hostů - občané města

Zápis o hlasování: x pro – x proti – x zdržel se hlasování
1) Zahájení zasedání – určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Zasedání zahájil v 18:00 hod. starosta města Ing. Bohumír Nikl 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
15 zastupitelů.
Starosta navrhl zapisovatelem zasedání místostarostu Ing. Františka Němce, návrhovou komisi ve složení:
Ing. Jiří Uchytil, Mgr. Jan Marek, Martin Štěpánek. Dále navrhl ověřovatele zápisu: Jan Martinec, Václav
Pátek.
K navržené návrhové komisi ani k návrhu ověřovatelů nebyly vzneseny žádné připomínky, starosta proto
vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 1/14/21.
Přítomno hlasování: 15

Hlasování: 15 - 0 - 0

2) Uzavření zápisu ze 13. zasedání zastupitelstva města ze dne 17.12.2020
Starosta informoval zastupitele o připomínkách k zápisu a usnesení, na které upozornili pan Jeřábek a pan
Bažout, a představil doplněný zápis a usnesení ze 13. zasedání. Dotázal se, zda má někdo z členů
zastupitelstva připomínky k zápisu.
Žádné další připomínky nebyly vzneseny a starosta dal hlasovat o tom, zda může být uzavřen zápis a
usnesení ze 13. zasedání zastupitelstva města – usnesení číslo 2/14/21.
Přítomno hlasování: 15

Hlasování: 15 - 0 - 0

3) Návrh programu zasedání
Starosta předložil návrh programu zasedání, schválený radou města na 62. schůzi dne 4. 2. 2021, který byl
dopředu všem zastupitelům odeslán s podkladovými materiály. Dotázal se, zda má někdo další návrhy na
doplnění.
Protože nebyly podány žádné návrhy na doplnění či změnu programu, starosta vyzval přítomné k hlasování
o návrhu programu zasedání - usnesení číslo 3/14/21.
Přítomno hlasování: 15

Hlasování: 15 - 0 - 0

4) Zpráva o činnosti rady města v období od 17. 12. 2020 do 11. 2. 2021
Místostarosta Ing. František Němec seznámil přítomné s činností rady města v období od 13. zasedání do
14. zasedání zastupitelstva města. Rada města se v uvedeném období sešla na šesti schůzích.
Starosta doplnil informaci o připravované studii úpravy ulice Spojovací. Studie by měla být připravena
přibližně v květnu a bude možné s ní seznámit veřejnost pro případné připomínky. V přípravě je také
výstavba chodníku na Novém Ransku, na jaře bychom měli mít informaci, zda obdržíme dotaci na výstavbu.

Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva města Ždírec n. D.

Stránka 1 z 4

K bodu programu nebyly vzneseny další dotazy a starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení
číslo 4/14/21.
Přítomno hlasování: 15

Hlasování: 15 - 0 - 0

5) Informace o stavu účtů k 31. 1. 2021 a k 10. 2. 2021
Starosta předal slovo panu Málkovi, který seznámil přítomné se stavem účtů města k 31. 12. 2020,
31. 1. 2021 a celkovým stavem účtů k 10. 2. 2021. Ke konci roku 2020 bylo na účtech města celkem
23 517 481 Kč (v tom byla 2 700 tis. Kč vratná kauce k veřejné soutěži na výstavbu hasičské zbrojnice). Ke
konci ledna 2021 pak bylo na účtech 25 750 754 Kč. Aktuálně máme k dispozici finance na hlavní investici
v roce 2021 – výstavbu hasičské zbrojnice.
K bodu jednání nebyly vzneseny dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele
k hlasování - usnesení číslo 5/14/21.
Přítomno hlasování: 15

Hlasování: 15 - 0 - 0

6) Rozpočtové opatření č. 1/2021
Starosta předal slovo panu Málkovi, který představil přítomným hlavní položky zahrnuté do Rozpočtového
opatření č. 1/2021. Na straně příjmů je do rozpočtu zapojeno 300 tis. Kč za prodej pozemků V Údolí. Na
straně výdajů jsou tyto náklady: studie vycházkové stezky podél výstavby V Údolí, oprava nádrže
v Údavech, výměna dveří v budově knihovny, rekonstrukce v muzeu v Horním Studenci, hodiny do
sportovní haly, vybavení šaten u hřiště nábytkem, zimní běžecké stopy, nátěr střechy domu v Mírové 119,
kamerový systém, licence software pro evidenci sociálních služeb v DPS, zálohy na vodu, pořízení
elektromobilu, rekonstrukce kanceláře v budově MěÚ.
Pan Jeřábek vznesl dotaz, zda při zateplení muzea v Horním Studenci jsou nějaké vícenáklady. Starosta
informoval, že při rekonstrukci staré budovy vznikají některé nepředvídatelné náklady. Součástí projektu
zateplení budovy nebylo podříznutí a zaizolování vnitřního zdiva, které se ale ukázalo vlhké, a proto bylo
nutné zajistit izolaci i pod vnitřní zdivo. Je nutné provést i rekonstrukci toalet a topení v budově muzea.
K bodu jednání nebyly vzneseny další dotazy ani připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele
k hlasování - usnesení číslo 6/14/21.
Přítomno hlasování: 15

Hlasování: 15 - 0 - 0

7) Prodej pozemku v k.ú. Horní Studenec p.č. 708/63 - č.j. MŽ/93/2021-1
Starosta seznámil přítomné s žádostí na odkup pozemku par. č. 708/63 v k.ú. Horní Studenec. Požadovaný
pozemek je součástí již oplocené zahrady, pro město není důležitý a je možné ho prodat. Vklad do katastru
nemovitostí uhradí kupující. K navrženým podmínkám nebyly od zastupitelů žádné připomínky.
Starosta proto vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení číslo 7/14/21.
Přítomno hlasování: 15

Hlasování: 15 - 0 - 0

8) Směna pozemků v k.ú. Staré Ransko p.č. 409/19 a v k.ú. Slavětín p. č. 49/21
Starosta předal slovo panu Martincovi, který seznámil přítomné s žádostí obce Slavětín na směnu pozemků.
Slavětín má vodojem na pozemku ve vlastnictví podílnických obcí LDO Přibyslav a při každé operaci
s vodojemem musí žádat všechny podílnické obce o souhlas, což je velmi nepraktické. Proto nabízí směnu
svého lesního pozemku za pozemek pod vodojemem. Členská schůze LDO Přibyslav s touto směnou
pozemků souhlasila. Směnu musí odsouhlasit podílnické obce.
K bodu jednání nebyly vzneseny dotazy nebo připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele
k hlasování - usnesení číslo 8/14/21.
Přítomno hlasování: 15

Hlasování: 15 - 0 - 0

9) Návrh na pořízení změny územního plánu č. 6
Starosta předal slovo panu Špinarovi, který seznámil přítomné s podnětem pana Polívky na změnu územního
plánu č. 6. Požadovaná změna se týká pozemku 598 v k.ú. Benátky u Ždírce nad Doubravou. Plocha části
pozemku bude změněna z plochy „krajinná zemědělská“ na plochu „výroba a skladování – zemědělská a
lesnická prvovýroba“. Další změna je na pozemku par. č. stavební 128 v k.ú. Benátky z plochy „smíšená
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venkovská“ na plochu „výroba a skladování – zemědělská a lesnická prvovýroba“ Náklady na tuto změnu
uhradí pan Polívka. V rámci této změny budou zároveň do územního plánu zapracovány požadavky
vyplývající z aktualizace č. 4 ZÚR KrV, kterou vydalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 8. 9. 2020.
K bodu programu nebyly vzneseny dotazy nebo připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele
k hlasování - usnesení číslo 9/14/21.
Přítomno hlasování: 15

Hlasování: 15 - 0 - 0

10) Dotace na přestavbu knihovny z programu Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
Starosta seznámil přítomné s dotačním programem Ministerstva pro místní rozvoj, kde je nový program
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Z tohoto programu bude možné spolufinancovat výměnu oken a
dveří, přemístit kotelnu, opravit toalety a upravit prostory knihovny pro dětskou knihu. Požadavkem
poskytovatele dotace je souhlas zastupitelstva s financováním projektu.
K bodu programu nebyly vzneseny další připomínky, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování usnesení číslo 10/14/21.
Přítomno hlasování: 15

Hlasování: 15 - 0 - 0

11) Vstup do Sdružení místních samospráv ČR
Starosta seznámil přítomné s dosavadní spoluprací se Sdružením místních samospráv ČR (SMS ČR). Město
využívá mnohé programy, školení, webináře a další služby, které sdružení poskytuje. Navrhuje proto do
sdružení vstoupit. Ke vstupu je třeba souhlas zastupitelů. Členský příspěvek je 2 500 Kč a 2 Kč na obyvatele.
Celkově tedy 8 424 Kč za rok. Vstup podpořil i pan Martinec a místostarosta.
K bodu programu nebyly vzneseny připomínky, starosta tedy vyzval přítomné zastupitele k hlasování usnesení číslo 11/14/21.
Přítomno hlasování: 15

Hlasování: 15 - 0 - 0

12) Rozpočet za rok 2020 a realizace investičních akcí k 11. 2. 2021
Starosta seznámil přítomné se stavem rozpočtu za rok 2020 k 31. 12. 2020. Strana příjmů je pokryta v úrovni
101,27 %, a to zejména tím, že rozpočet na rok 2020 již předpokládal určitý pokles příjmů bez ohledu na
covidovou epidemii. Na straně výdajů neproběhly některé investiční akce, nebyla zahájena výstavba hasičské
zbrojnice, která původně byla v rozpočtu zahrnuta částkou 6 mil. Kč. Tato investice je přesunuta na rok 2021.
Starosta dále představil plánované realizace investičních akcí v roce 2021: zateplení budovy muzea, výstavba
chodníku na Kohoutově, úsekové měření rychlosti Benátky, novostavba hasičské zbrojnice. V přípravě jsou i
další investice: autobusové čekárny Benátky a Nové Ransko, ulice K Doubravce, Rekonstrukce v knihovně,
chodník Nové Ransko, ulice Spojovací, projekt cyklostezky do Sobíňova, projekt cyklostezky hřbitov –
Údavy, hasičské auto CAS, tribuna na hřiště, elektromobil pro DPS, ZTI Kohoutov.
Zastupitelé neměli k bodu programu připomínky, a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování usnesení číslo 12/14/21.
Přítomno hlasování: 15

Hlasování: 15 - 0 - 0

13) Diskuze
Starosta přešel k poslednímu bodu a zahájil diskusi:
-

V průběhu listopadu a prosince 2020 se k trvalému pobytu ve Ždírci nad Doubravou přihlásilo
23 občanů a k 1. 1. 2021 mělo město 3 131 obyvatel.

-

Fakturace nákladů na zimní údržbu za leden 2021 již přesáhly více než 255 tis. Kč od firem najatých na
zimní údržbu dle SoD.

-

Ke dni 8. března uplyne 15 let od založení MAS Havlíčkův kraj, díky níž získalo město Ždírec nad
Doubravou na dotacích více než 20 mil. Kč.

Pan Martinec informoval o mírném nárůstu cen dřeva, je stálý odbyt i kůrovcového dřeva a vlákniny.
Hospodaření LDO Přibyslav je v dobré kondici.
Pan Uchytil informoval o tom, že je členem Komise pro zemědělství pro Kraj Vysočina.
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Paní Hojná se dotázala, jak se vyvíjí situace kolem nového zubního lékaře ve Ždírci nad Doubravou. Starosta
informoval, že jednáme s potenciálním lékařem, který dokončuje studium.
Pan Culek informoval o potřebě nátěru střechy na garáži u hasičské zbrojnice.
Starosta na závěr informoval o výběrovém řízení na dodavatele novostavby hasičské zbrojnice ve Ždírci nad
Doubravou.
14) Závěr
Starosta konstatoval, že program zasedání byl vyčerpán, poděkoval přítomným členům zastupitelstva i
hostům za účast, popřál všem pevné zdraví a zasedání zastupitelstva ve 20:00 hodin ukončil.
Plánovaný termín 15. zasedání zastupitelstva je ve čtvrtek 15. dubna 2021, začátek v 18:00 hod.

Jan Martinec, ověřovatel v.r.

Václav Pátek, ověřovatel v.r.

Ing. Bohumír Nikl, starosta v.r.
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