ZÁPIS
o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Zakřany konaného dne
24. 11. 2016 v sále Obecního úřadu v Zakřanech
Starosta obce Milan Veverka zahájil šesté zasedání zastupitelstva obce Zakřany dne 24. 11. 2016, v 17.00 hodin a přivítal
přítomné občany i členy zastupitelstva.
Přítomni: Veverka M., Nováková L., Ing. Veleba V., Ing. Hála M., Cibulka D., Bazal S., Jiří Havlát
Omluveni:
1. Technický bod
Starosta obce jako předsedající oznámil, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu,
na webových stránkách obce od 14.11.2016 do 24.11.2016.
Dále oznámil, že je přítomno 7 členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zapisovatelem byl navržen
Ing. Marek Hála. Dále starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu.
Navrženi byli: p. S. Bazal, p. D. Cibulka
USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo obce Zakřany schvaluje za zapisovatele Ing. Marka Hálu, a pana Stanislava Bazala a pana Davida Cibulku za
ověřovatele zápisu o průběhu šestého zasedání zastupitelstva obce v roce 2016.
Hlasování: Pro 7 členů

proti 0

zdržel se 0

Potom starosta přednesl návrh programu zasedání.
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Návrhy na projednání v zastupitelstvu
- složení slibu zastupitele obce
- doplnění člena kontrolního výboru
- volba předsedy kontrolního výboru
- rozpočtová opatření č. 7, č. 8 a č. 9
- návrh rozpočtu obce na rok 2017
- návrh rozpočtu Mikroregionu Kahan dso na rok 2017
- schválení vybrané firmy na vypracování projektové dokumentace na stavbu ČOV
- schválení podpisu smlouvy na vypracování projektové dokumentace na stavbu ČOV
4. Různé
5. Diskuse
6. Závěr
Starosta vznesl dotaz, ohledně doplnění programu veřejného zasedání zastupitelstva.
Doplnění:
- žádost o příspěvek pro spolek zdravotně postižených
- záměr obce koupit malotraktor
- schválení dodatku č. 2 ke smlouvě č 6/08
- hospodaření obce do 10/2016
- záměr obce prodat část pozemku 1563
Hlasování: Pro 7 členů

proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo schvaluje doplnění programu o :
- žádost o příspěvek pro spolek zdravotně postižených
- záměr obce koupit malotraktor
- schválení dodatku č. 2 ke smlouvě č 6/08

- hospodaření obce do 10/2016
- záměr obce prodat část pozemku 1563
2. Kontrola úkolů:
- vrba na ČOV není stále ořezaná
- asfalt není dokončený
složení slibu zastupitele obce
Starosta seznámil přítomné s rezignací Ing. Michala Procházky na funkci člena zastupitelstva a tím i na funkci předsedy
kontrolního výboru. Nástupcem je dle výsledku voleb v roce 2014 pan Jiří Havlát. Pan Jiří Havlát složil slib zastupitele.
doplnění člena kontrolního výboru
Starosta seznámil přítomné s nutností doplnění člena kontrolního výboru.
Návrh : p. Jiří Havlát
Hlasování : Pro

6 členů, proti 0

zdržel se 1

USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo obce souhlasí s doplněním člena kontrolního výboru o pana Jiřího Havláta
volba předsedy kontrolního výboru
Starosta seznámil přítomné s nutností zvolení předsedy kontrolního výboru.
Návrh : p. Jiří Havlát
Hlasování : Pro 6 členů, proti 0

zdržel se 1

USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo obce souhlasí se zvolením předsedy kontrolního výboru pana Jiřího Havláta
Rozpočtová opatření č. 7/2016, 8/2016 a 9/2016
Místostarosta seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními 7/2016, 8/2016 a 9/2016
Příloha : rozpočtová opatření 7/2016, 8/2016 a 9/2016
Hlasování : Pro 7 členů proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření, tak jak byla předneseno.
návrh rozpočtu obce na rok 2017
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2017
Příloha : návrh rozpočtu obce na rok 2017
Hlasování : Pro

0 členů, proti 7

zdržel se 0

USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s návrhem rozpočtu obce na rok 2017 tak, jak byl zveřejněn
Byl přednesen návrh navýšení příspěvku pro tyto organizace a spolky a akce :
TJ Sokol 10000 Kč, Klub mažoretek 10000Kč, SDH 10000 Kč, Fechtl cup 1000 Kč, Turnaj v pétanque 1000 Kč, Zahrádkáři
Zakřany 1000 Kč, Klub seniorů 1000Kč, klub florbalu 1000 Kč
a dále se snížení položky rozpočtu Veřejné osvětlení o částku 35000 Kč.
Hlasování : Pro 7 členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č.7
Zastupitelstvo obce souhlasí s změnami v návrhu rozpočtu obce na rok 2017
návrh rozpočtu Mikroregionu Kahan dso na rok 2017
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu Mikroregionu Kahan dso na rok 2017
Příloha : návrh rozpočtu Mikroregionu Kahan dso na rok 2017
Hlasování : Pro 7 členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem rozpočtu Mikroregionu Kahan dso na rok 2017
schválení vybrané firmy na vypracování projektové dokumentace na stavbu ČOV
Starosta seznámil přítomné s vybranou firmou na vypracování projektové na stavbu ČOV
Příloha : písemná zpráva zadavatele
Hlasování : Pro 7 členů, proti 0 zdržel se 0
USNESENÍ č. 9
Zastupitelstvo obce schvaluje vybranou firmu Ing. Jaroslav Stupka, IČ 40447197 na vypracování projektové dokumentace
na stavbu ČOV
schválení podpisu smlouvy na vypracování projektové dokumentace na stavbu ČOV
Starosta seznámil přítomné se schválení podpisu smlouvy na vypracování projektové dokumentace na stavbu ČOV
Příloha : smlouva o dílo
Hlasování : Pro 7 členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 10
Zastupitelstvo obce souhlasí se schválení podpisu smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na stavbu ČOV
Žádost o příspěvek pro spolek zdravotně postižených
Starosta seznámil přítomné s Žádostí o příspěvek pro spolek zdravotně postižených
Příloha : Žádost o příspěvek pro spolek zdravotně postižených
Hlasování : Pro 7 členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č.11
Zastupitelstvo obce souhlasí se žádostí o příspěvek ve výši 3000 Kč pro spolek zdravotně postižených
Záměr obce koupit malotraktor
Starosta seznámil přítomné se záměrem koupit malotraktor Kioti s příslušenstvím za částku cca 557000 Kč.
Hlasování : Pro 7 členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 12
Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem malotraktoru Kioti
Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě č 6/08
Starosta seznámil přítomné s dodatkem č. 2 ke smlouvě č 6/08
Příloha : Dodatek č. 2 ke smlouvě č 6/08
Hlasování : Pro 7 členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 13
Zastupitelstvo obce souhlasí s Dodatkem č. 2 ke smlouvě č 6/08
Hospodaření obce do 10/2016
Paní Ludmila Nováková seznámila přítomné s Hospodařením obce do 10/2016
Příloha : Hospodaření obce do 10/2016
Hlasování : Pro 7 členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 14
Zastupitelstvo obce souhlasí s hospodařením obce do 10/2016
Záměr obce prodat část pozemku 1563
Starosta seznámil přítomné se záměrem obce prodat část pozemku 1563
Příloha : Záměr obce prodat část pozemku 1563
Hlasování : Pro 7 členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 15
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem obce prodat část pozemek č. 1563
4. Různé
starosta informoval
- SVAK – cena vodného bude zřejmě zvýšena o 1 Kč / m3
- dokončení 1. etapy rekonstrukce veřejného osvětlení – 8.12.2016 kolaudace
- rekonstrukce chodníku ke škole včetně zábradlí
- bylo provedeno propojení vodojemu a vodovodu na konci prvního kopce
zastupitelstvo se dohodlo, že do příštího veřejného zasedání projedná podmínky pro pronajímání sálu
5. Diskuse
paní Žaludová – poděkovala za úpravu nájezdu na chodník u domu
paní Chatrná – se zeptala na aktuální situaci s výskytem elektrických bludných proudů
starosta – je zajištěna odborná firma na měření bludných elektrických proudů v obci, čeká se jen na to, kdy bude mít pro
nás volný termín
p. Bazal – elektrické bludné proudy se obvykle šíří kolem velkých trafostanic
starosta – občané musí být obezřetní a měli by průběžně sledovat stav svých plynových kotlů a rozvodů
- pozval občany na rozsvěcování vánočního stromu a na novoroční ohňostroj
5. Závěr: Starosta ukončil veřejné zasedání zastupitelstva v 18:20 hod. a poděkoval přítomným za účast.
Zapisovatel: Ing. Marek Hála

Vyvěšeno dne:

Ověřovatelé : D. Cibulka, S. Bazal

Sejmuto dne:

