USNESENÍ
Z 5. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU,
KONANÉHO DNE 11. ČERVNA 2019

Zápis o hlasování: x pro – x proti – x zdržel se hlasování
Usnesení zastupitelstva města číslo:
1/05/19
Zastupitelstvo města:
1. volí návrhovou komisi ve složení: Martin Štěpánek, Ing. Jan Matějka, Ing. Tomáš Kasal,
2. ověřovatele zápisu: Jan Martinec, Ing. Jiří Uchytil
Přítomno hlasování: 15 Hlasování: 15 – 0 – 0
2/05/19
Zastupitelstvo města uzavírá zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou bez připomínek.
Přítomno hlasování: 15 Hlasování: 15 – 0 – 0
3/05/19
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání předložený radou města.
Přítomno hlasování: 15 Hlasování: 15 – 0 – 0
4/05/19
Zastupitelstvo města projednává činnost rady města v období od 4. zasedání do 5. zasedání ZM
bez připomínek.
Přítomno hlasování: 15 Hlasování: 15 – 0 – 0
5/05/19
Zastupitelstvo města projednává a bere na vědomí bez připomínek:
1. zprávu o stavu účtů města k 31.5.2019 a 11.6.2019,
2. zprávu o plnění rozpočtu města za období od 1. ledna do 31. května 2019
Přítomno hlasování: 15 Hlasování: 15 – 0 – 0
6/05/19
Zastupitelstvo města schvaluje změnu:
1. provedení investičních akcí a oprav majetku města s termínem dokončení realizace, realizací nebo
zahájením realizace v roce 2019 dle předloženého návrhu,
2. objednání projektových prací dle předloženého návrhu.
Přítomno hlasování: 15 Hlasování: 15 – 0 – 0
7/05/19
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.8/2019, kterým se navyšují celkové výdaje

rozpočtu a financování o částku 6 062 622,84 Kč.
Výdaje budou kryty z prostředků, které zůstaly na účtech města k 31.12.2018.
Přítomno hlasování: 15 Hlasování: 15 – 0 – 0
8/05/19
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví za
rok 2018 a závěrečný účet svazku za rok 2018.
Přítomno hlasování: 15 Hlasování: 15 – 0 – 0
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9/05/19
Zastupitelstvo města schvaluje, že panu Janu Martincovi, členu zastupitelstva obce pověřenému (usnesením
rady města č. 01/01/18 ze dne 14.11.2018) k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, se
podle počtu dnů, ve kterých oddával v daném měsíci, odměna poskytovaná za měsíc, zvyšuje o částku 600,- Kč
za den, nejvýše však o částku 2.000 Kč nad maximální výši odměny poskytované za měsíc za výkon jím
zastávané funkce podle zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Přítomno hlasování: 15 Hlasování: 14 – 0 – 1
10/05/19
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §80, zákona č. 128/2000 Sb., obecné zřízení :
1) nepeněžní příspěvek pro zastupitele obce na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena
zastupitelstva obce; výše příspěvků je rovna ceně poskytnutého školení nebo semináře; příspěvek bude hrazen z
rozpočtu města,
2) nepeněžní příspěvek pro zastupitele obce na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva
obce; výše příspěvku je vypočítána z pojistného, a to poměrem dle počtu pojištěných zastupitelů; příspěvek
bude hrazen z rozpočtu města,
3) nepeněžní příspěvek pro uvolněné zastupitele obce na stravování za obdobných podmínek a v obdobné výši
jako zaměstnancům obce (55% z hodnoty poskytnutého obědu, hrazeno z rozpočtu města a 8,- Kč na jeden
poskytnutý oběd, hrazeno ze sociálního fondu města),
4) příspěvek pro uvolněné zastupitele obce na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové
penzijní spoření za obdobných podmínek a v obdobné výši, jako je poskytován zaměstnancům obce;
příspěvek bude poukázán ze sociálního fondu města na účet uvolněného zastupitele obce u penzijní
společnosti,
5) nepeněžní příspěvek pro uvolněné zastupitele obce na podporu kulturních a sportovních aktivit ve výši
volných prostředků na osobních kontech zaměstnanců a společné části fondu; příspěvek bude hrazen ze
sociálního fondu města,
6) nepeněžní příspěvek pro uvolněné zastupitele obce na rekreaci za obdobných podmínek a v obdobné výši
jako zaměstnancům obce; příspěvek bude hrazen ze sociálního fondu města.
Přítomno hlasování: 15 Hlasování: 15 – 0 – 0
11/05/19
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 bod (2) odst. p) zákona o obcích souhlasí s uzavřením pracovněprávního
vztahu – dohody o provedení práce - mezi městem Ždírec nad Doubravou a Janem Martincem, trvale bytem
Družstevní 401, Ždírec n. D.
Přítomno hlasování: 14 Hlasování: 14 – 0 – 0
12/05/19
Zastupitelstvo města souhlasí s nabídkou od společnosti České dráhy, a.s., nábřeží L. Svobody 1222, 110 15
Praha1, IČ 70994226 na koupi nemovitých věcí – pozemku v k.ú. Ždírec nad Doubravou, p.č. 275/34
(2.708 m2) a navrhovanou kupní cenou za uvedený pozemek (425.000,- Kč bez DPH). Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města k dalšímu jednání s České dráhy, a.s..
Přítomno hlasování: 14 Hlasování: 14 – 0 – 0
13/05/19
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č
P/ZS/09/2019 – 12PO-000869 s organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390. Jedná se služebnost (9 bm) na pozemku k.ú.
Kohoutov p.č. 513 – obytný soubor RD-Kohoutov, křížení silničního pozemku, protlakem pro umístění
kanalizačního řádu. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Přítomno hlasování: 14 Hlasování: 14 – 0 – 0
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14/05/19
Zastupitelstvo města schvaluje:
1. poskytnutí dotace ve výši 265 232,- Kč MUDr. Prokšové Marii, bytem Vyšehradská 214, 582 77 Libice
nad Doubravou za účelem rekonstrukce prostor v budově č.p. 568, Ždírec nad Doubravou v k.ú. Ždírec
nad Doubravou na prostory zubní ordinace.
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 34/2019 s MUDr. Marií Prokšovou, dle přílohy usnesení.
Přítomno hlasování: 14 Hlasování: 13 – 0 – 1
15/05/19
Zastupitelstvo města v souladu s §76 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), rozhoduje o poskytnutí
mimořádné odměny ve výši 25000,- Kč starostovi Ing. Bohumíru Niklovi za organizační a finanční dokončení
investiční akce "Rozšíření kapacity ZŠ Ždírec nad Doubravou" a zprostředkování dalších státních dotací
v letošním roce a mimořádné odměny ve výši 20000,- Kč místostarostovi Ing. Františkovi Němcovi za
zprostředkování významných krajských dotací v letošním roce.
Přítomno hlasování: 14 Hlasování: 12 – 0 – 2
16/05/19
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. zprávu o činnosti organizační složky Služby města Ždírec n. D.,
2. informaci o hospodářské činnosti města.
Přítomno hlasování: 14 Hlasování: 14 – 0 – 0
17/05/19
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci na stavbu nové požární zbrojnice v rámci dotačního
programu vyhlášeným Ministerstvem vnitra, generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České
republiky pro rok 2020 v dotačním programu, účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných
hasičů, stavba požární zbrojnice.
Přítomno hlasování: 14 Hlasování: 14 – 0 – 0

Jan Martinec, ověřovatel v. r.
Ing. Jiří Uchytil, ověřovatel v. r.
Ing. František Němec, místostarosta v. r.
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