ZÁPIS
o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Zakřany konaného dne
26.5.2016 v sále Obecního úřadu v Zakřanech
Místostarosta obce Ing. Veleba V. zahájil třetí zasedání Zastupitelstva obce Zakřany dne 26.5.2016, v 17.00 hodin a přivítal
přítomné občany i členy zastupitelstva.
Přítomni: Nováková L., Ing. Veleba V., Ing. Hála M., Cibulka D., Ing. Procházka M.
Omluveni : Veverka M., Bazal S.
1. Technický bod
Místostarosta obce jako předsedající oznámil, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního
úřadu, na webových stránkách obce od 16.5.2016 do 26.5.2016.
Dále oznámil, že je přítomno 5 členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zapisovatelem byl navržen
Ing. Marek Hála. Dále místostarosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu.
Navrženi byli: Nováková L. a Ing. Procházka M.
USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo obce Zakřany schvaluje za zapisovatele Ing. Marka Hálu a Novákovou L. a Ing. Procházku M. za ověřovatele
zápisu o průběhu třetího zasedání zastupitelstva v roce 2016.
Hlasování : Pro 5 členů

proti 0

zdržel se 0

Potom místostarosta přednesl návrh programu zasedání.
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu:
- výběr firmy pro rekonstrukci VO
- schválení pronájmu části pozemku p.č. 1398
4. Diskuse
5. Závěr
Místostarosta vznesl dotaz, ohledně doplnění ke zveřejněnému programu veřejného zasedání zastupitelstva.
Doplnění:
- Schválení navýšení nákladů na zbudování chodníku / cyklostezky Zakřany - Zbýšov
Hlasování : Pro 5 členů proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č.2
Zastupitelstvo schvaluje doplnění programu o :
Schválení navýšení nákladů na zbudování chodníku / cyklostezky Zakřany - Zbýšov
2. Kontrola úkolů:
- oprava vrat na obecním úřadě a ořezání větví na vrbě rostoucí na ČOV – ještě nebylo provedeno

3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
Výběr firmy pro rekonstrukci VO
Místostarosta seznámil přítomné s výsledkem zjednodušeného písemného průzkumu trhu na provedení rekonstrukce
veřejného osvětlení v obci.
Vítězem se stala firma DUR PLUS spol. s r.o.
Hlasování : Pro 5 členů proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání smlouvy s firmou DUR PLUS, spol. s r.o. na provedení rekonstrukce veřejného
osvětlení.
Schválení pronájmu části pozemku p.č. 1398
Místostarosta seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o pronájmu pozemku č.p. 1398 panu Prokešovi.
Příloha : Návrh smlouvy o pronájmu pozemku č.p. 1398
Hlasování : Pro 5 členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 1398 panu Prokešovi na základě smlouvy o pronájmu pozemku.
Schválení navýšení nákladů na zbudování chodníku / cyklostezky Zakřany - Zbýšov
Místostarosta nechal ing. Dufka z firmy VRV a pana Seďu z firmy Miloš Ryšavý vysvětlit přítomným důvody navýšení nákladů
na zbudování chodníku / cyklostezky Zakřany – Zbýšov a vyzval zastupitele ke schválení navýšení nákladů o částku
264 003,90 Kč + DPH.
Přílohy : kalkulace nákladu na navýšení nákladů
Hlasování : Pro 5 členů, proti 0 zdržel se 0
USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení nákladů na zbudování chodníku o částku 264 003,90Kč + DPH.

4. Diskuse
Místostarosta se vrátil k zahájení prací na rekonstrukci rozvodů nízkého napětí a veřejného osvětlení - práce začnou od
transformátoru na Křibech a budou pokračovat k hlavní silnici a pak k autobusové čekárně u restaurace Kamenka. Tam
bude nově vybudovaná trafostanice a z ní v první etapě budovány rozvody od Zbýšova ke kostelu a po první a druhém
kopci. 1. etapa skončí 30.9.2016. Následně začne 2. etapa ve zbytku obce a ta by měla skončit do 31.12.2016.
p. Prokešová - je třeba zalít nově vysazené stromy u ČOV
Místostarosta – pracovníci zaměstnaní u OÚ stromy v nebližší době zalijí
Paní Svobodová – jak budou zachovány rozvody pevných linek společnosti O2 po rekonstrukci
Místostarosta – společnost O2 bude své rozvody také rekonstruovat v součinnosti s firmou DUR PLUS spol. s r.o, která má
již mnohé zkušenosti s podobnými akcemi z jiných obcí.

5. Závěr: Místostarosta ukončil veřejné zasedání zastupitelstva v 18.25 hod. a poděkoval přítomným za účast.
Zapisovatel: Ing. Marek Hála

Vyvěšeno dne: 1.6.2016

Ověřovatelé : Ludmila Nováková, Ing. Michal Procházka

Sejmuto dne:

