Z Á P I S č. 2/2017

ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 27.2.2017 ve
společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár od 19:00 hod

Dle prezenční listiny bylo přítomno 11 členů zastupitelstva
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin.

Program jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.

Zahájení
Schválení programu jednání
Volba ověřovatelů a zapisovatele
Rozpočtové opatření 1/2017
Obchod Klenov
Inventarizace
Různé
Diskuse
Usnesení
Závěr
Zahájení

Zahájení provedl předsedající starosta Rostislav Ondřej, který přivítal členy zastupitelstva a přítomné
spoluobčany. Dále konstatoval, že zastupitelstvo s přítomnými 11 zastupiteli je usnášeníschopné.

2.

Schválení programu jednání

Předsedající přečetl program jednání a nechal hlasovat o tom, zda všichni přítomní souhlasí s navrženým
programem jednání.
Přijato usnesení č.
12 /2017
Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání.
Pro- 11
Proti- 0
Zdržel se- 0

3.

Volba ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl zastupitelstvu, aby ověřovatelem zápisu byl pan František Ondřej a pan Jiří
Křehla,zapisovatelem Petr Nohava
Přijato usnesení č.
13 /2017
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatelem zápisu pana Františka Ondřeje a Jiřího Křehlu, zapisovatelem pana
Petra Nohavu.
Pro- 11
Proti- 0
Zdržel se- 0

4.

Rozpočtové opatření 1/2017

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 1/2017
Přijato usnesení č.
14 /2017
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2017

5.

Obchod Klenov

Novým nájemcem obchodu Klenov byla na minulém zasedání obecního zastupitelstva odsouhlasena paní
Kamišová , jako jediný zájemce. Paní Kamišová bohužel z rodinných důvodů nemůže obchod v Klenově
provozovat. Proto navrhuji opětovné zveřejnění záměru pronájmu nemovitosti č.p.33 na st.p.č.53 k.ú. Klenov
"Obchod Klenov"
Přijato usnesení č.
15 /2017
Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nemovitosti č.p.33 na st.p.č.53 k.ú. Klenov "Obchod
Klenov" za stávajících podmínek od 1.4.2017.
Pro- 11
Proti- 0
Zdržel se- 0

6.

Inventarizace

Zastupitelstvo bylo seznámeno s inventarizační zprávou ÚIK o výsledku řádné inventarizace majetku ke dni
31.12. 2016.
Přijato usnesení č.
16 /2017
Zastupitelstvo schvaluje inventarizační zprávu ÚIK o výsledku řádné inventarizace majetku ke dni 31.12.
2016.
Pro- 11
Proti- 0
Zdržel se- 0

7.

Různé ad1-Radouňská rallye-průjezd

Na Obec byla doručena žádost pořadatele Radouňské rallye o povolení průjezdu dne 23.6.2017 a
24.6.2017.Jednalo by se o uzavření 2x3 hodiny v těchto dnech. Pořadatel potřebuje souhlas k průjezdu z
důvodu naplánování trasy. Poté bude s jednotlivými obcemi konzultována individuálně detailní trasa a přesný
čas průjezdu.
Přijato usnesení č.

17 /2017

Zastupitelstvo schvaluje průjezd obcemi v rámci Radouňské rallye ve dnech 23.6.2017 a 24.6.2017
Pro- 9
Proti- 2 Ondřej Rostislav, Janoušek Petr
Zdržel se-

Různé ad2-Pečovatelská služba Slunce
Obec obdržela žádost o úhradu částečných nákladů sociální služby na uživatele,kteři využívají pečovatelskou
službu dle zák.č.108/2006 Sb od pečovatelské služby Slunce. Jedná se o úhradu částečných nákladů sociální
služby ve výši 3600,- Kč za kalendářní rok na jednoho uživatele. Pečovatelská služba Slunce je konkurencí
pečovatelské služby Ledax, která již tuto činnost v našich obcích nabízí.
Přijato usnesení č.
18 /2017
Zastupitelstvo schvaluje úhradu částečných nákladů sociální služby ve výši 3600,- Kč za kalendářní rok na
jednoho uživatele pro pečovatelskou službu Slunce.
Pro- 11
Proti- 0
Zdržel se- 0

8.

Diskuse

Diskuse probíhala k jednotlivým bodům.

9.

Usnesení

Návrh na usnesení přednesl zapisovatel Petr Nohava.
Přijato usnesení č.
19 /2017
Zastupitelstvo schvaluje usnesení dle jednotlivých bodů.
Pro- 11
Proti- 0

Zdržel se- 0

Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům a hostům za účast a jednání v 19:50 ukončil.

Rostislav Ondřej
starosta

ing.Petr Nohava
místostarosta

František Ondřej
ověřovatel zápisu

Jiří Křehla
ověřovatel zápisu

