ZÁPIS
o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Zakřany konaného dne
29. 9. 2016 v sále Obecního úřadu v Zakřanech
Starosta obce Milan Veverka zahájil čtvrté zasedání zastupitelstva obce Zakřany dne 29. 9. 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.
Omluveni: Ing. Procházka M.
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 19. 9. 2016 do 29. 9. 2016.
Dále oznámil, že je přítomno 6 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. Bazal, p. Cibulka
USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo obce Zakřany schvaluje za zapisovatele Ing. Marka Hálu, p. Stanislava Bazala a p. Davida Cibulku za
ověřovatele zápisu o průběhu pátého zasedání zastupitelstva obce v roce 2016.
Hlasování: Pro 6 členů

proti 0

zdržel se 0

Potom starosta přednesl návrh programu zasedání.
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu:
- rozpočtová opatření
- výstavba nové ČOV
- schválení návrhu textu výzvy k podání cenové nabídky na vypracování PD STAVBA NOVÉ ČOV
- schválení návrhu přímo oslovených firem k podání výzvy na vypracování PD na stavbu nové ČOV
- schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK (Les)
- schválení smlouvy o právu umístit a provést stavbu
- jmenování velitele jednotky SDH
- schválení OZV o nočním klidu
- rozpočtový výhled obce
- vícepráce vzniklé při rekonstrukci VO
- schválení návrhu smlouvy o dílo na PD ČOV
- schválení návrhu smlouvy o dílo s firmou Dušan Hort (chodník u školy)
- schválení návrhu smlouvy o dílo s firmou Mukov (oprava zábradlí)
- schválení návrhu smlouvy o dílo s firmou Dušan Hort (propojení vodovodu s vodojemem)
4. Diskuse
5. Závěr
Starosta vznesl dotaz, ohledně doplnění programu veřejného zasedání zastupitelstva.
Doplnění:
- žádost firmy Papeno na odprodej části pozemku
- vrácení části daru městu Zbýšovu
- smlouva o smlouvě budoucí na el. přípojku manželů Palátových
- umístění poutačů na sloupy VO
- žádost p. Pavlíčka o připojení objektu pily č. p. na obecní vodovod

Hlasování: Pro 6 členů

proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo schvaluje doplnění programu o :
- žádost firmy Papeno na odprodej části pozemku
- vrácení části daru městu Zbýšovu
- smlouva o smlouvě budoucí na el. přípojku manželů Palátových
- umístění poutačů na sloupy VO
- žádost p. Pavlíčka o připojení objektu pily č. p. 1402/1 na obecní vodovod
2. Kontrola úkolů:
3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
Rozpočtová opatření č. 5/2016 a 6/2016
Místostarosta seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 5/2016 a 6/2016
Příloha : rozpočtová opatření č. 5/2016 a 6/2016
Hlasování : Pro 6 členů proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření, tak jak byla předneseno.
výstavba nové ČOV
Starosta seznámil přítomné s plánem výstavby nové ČOV
Hlasování : Pro

6 členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo obce souhlasí se zahájením přípravných prací pro výstavbou nové ČOV
schválení návrhu textu výzvy k podání cenové nabídky na vypracování PD STAVBA NOVÉ ČOV
Starosta seznámil přítomné s návrhem textu výzvy k podání nabídky na vypracování PD STAVBA NOVÉ ČOV
včetně návrhu smlouvy
Příloha : Zadávací dokumentace – Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a Obchodní podmínky
Hlasování : Pro 6 členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem textu výzvy k podání cenové nabídky na vypracování PD STAVBA NOVÉ ČOV včetně
návrhu smlouvy
schválení návrhu přímo oslovených firem k podání výzvy na vypracování PD na stavbu nové ČOV
Starosta seznámil přítomné s schválení návrhu přímo oslovených firem k podání výzvy na vypracování PD na stavbu nové
ČOV
Seznam přímo oslovených firem:
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická, 63800 Brno-Lesná, IČ: 49455842
Ing. J. Stupka, Projektová kancelář VH staveb, Malinovského 235, 664 84 Zastávka u Brna, IČ: 40447197
SMV projekt, s.r.o., Štolcova, 61800 Brno-Černovice, SMV Projekt, s.r.o., Štolcova 41, 61800 Brno, IČ: 28274474
Hlasování : Pro 6 členů, proti 0 zdržel se 0
USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo obce schvaluje seznam přímo oslovených firem k podání výzvy na podání nabídky na vypracování PD na
stavbu nové ČOV

schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK (Les)
Starosta seznámil přítomné s textem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK (Les)
Příloha : smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu z rozpočtu JMK (Les)
Hlasování : Pro 6 členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo obce souhlasí se smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK (Les)
schválení smlouvy o právu umístit a provést stavbu
Starosta seznámil přítomné s textem smlouvy o právu stavebníků umístit a provést stavbu
Příloha : Smlouva o právu stavebníků umístit a provést stavbu
Hlasování : Pro 6 členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo obce souhlasí se smlouvou o právu umístit a provést stavbu
jmenování velitele jednotky SDH
Starosta seznámil přítomné s okolnostmi jmenováním nové velitele jednotky SDH
Návrhy : Miroslav Pár
Hlasování : Pro 6 členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 9
Zastupitelstvo obce souhlasí s jmenováním pana Miroslava Pára velitelem jednotky SDH
schválení OZV o nočním klidu
Starosta seznámil přítomné s textem OZV o nočním klidu.
Příloha : OVZ o nočním klidu
Hlasování : Pro 6 členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 10
Zastupitelstvo obce souhlasí s textem OZV o nočním klidu
rozpočtový výhled obce do roku 2019
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového výhledu obce do roku 2019
Příloha : rozpočtový výhled obce
Hlasování : Pro 6 členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 11
Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým výhledem obce do roku 2019

vícepráce vzniklé při rekonstrukci VO
Starosta seznámil přítomné s vícepracemi vzniklými při rekonstrukci VO ve výši 249 000 Kč bez DPH
Příloha : vícepráce vzniklé při rekonstrukci VO
Hlasování : Pro 6 členů, proti 0
USNESENÍ č. 12

zdržel se 0

Zastupitelstvo obce souhlasí s vícepracemi ve výši 249 000 Kč bez DPH vzniklými při rekonstrukci VO
schválení návrhu smlouvy o dílo s firmou Dušan Hort (chodník u školy)
Starosta seznámil přítomné s textem smlouvy o dílo s firmou Dušan Hort (chodník u školy) ve výši 115.176.- Kč + DPH
Příloha : smlouva o dílo s firmou Dušan Hort (chodník u školy)
Hlasování : Pro 6 členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 13
Zastupitelstvo obce souhlasí se smlouvou o dílo s firmou Dušan Hort (chodník u školy) ve výši 115.176,- Kč + DPH
schválení návrhu smlouvy o dílo s firmou Mukov (oprava zábradlí)
Starosta seznámil přítomné s textem smlouvy o dílo s firmou Mukov (oprava zábradlí) ve výši 110 032 Kč + DPH
Příloha : smlouva o dílo s firmou Mukov (oprava zábradlí)
Hlasování : Pro 6 členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 14
Zastupitelstvo obce souhlasí se smlouvou o dílo s firmou Mukov (oprava zábradlí) ve výši 110 032 Kč + DPH
schválení návrhu smlouvy o dílo s firmou Dušan Hort (propojení vodovodu s vodojemem)
Starosta seznámil přítomné s textem smlouvy o dílo s firmou Dušan Hort (propojení vodovodu s vodojemem) ve výši
159 000 Kč + DPH
Příloha : smlouva o dílo s firmou Dušan Hort (propojení vodovodu s vodojemem)
Hlasování : Pro 6 členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 15
Zastupitelstvo obce souhlasí se smlouvou o dílo s firmou Dušan Hort (propojení vodovodu s vodojemem) ve výši 159 000
Kč + DPH
žádost firmy Papeno
Starosta seznámil přítomné s žádost firmy Papeno na odprodej části pozemku
Příloha : žádost firmy Papeno
Hlasování : Pro 6 členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 16
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s odprodejem části pozemku firmě Papeno
vrácení části daru městu Zbýšovu
Starosta seznámil přítomné s důvody vrácení části daru městu Zbýšovu ve výši 210 076 Kč
Hlasování : Pro 6 členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 17
Zastupitelstvo obce souhlasí s vrácením části daru městu Zbýšovu ve výši 210 076 Kč
Žádost o vyjádření na akci – Zakřany – Palát : NN příp. kab. sm.
Starosta seznámil přítomné s žádostí o vyjádření na akci – Zakřany – Palát : NN příp. kab. sm.
Příloha : Žádostí o vyjádření na akci – Zakřany – Palát : NN příp. kab. sm.
Hlasování : Pro 6 členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 18
Zastupitelstvo obce souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí na el. přípojku manželů Palátových
žádost o připojení na obecní vodovod
Starosta seznámil přítomné s žádostí p. Pavlíčka o připojení pily č. p. 1402/1 na obecní vodovod
Příloha : žádost o připojení parcely 1402/1 na obecní vodovod
Hlasování : Pro 6 členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 19
Zastupitelstvo obce souhlasí s připojením pily č. p. 1402/1 na obecní vodovod za podmínek, že s tímto všichni zúčatnění
budou souhlasit a že stavbu provede na vlastní náklady
umístění poutačů na sloupy VO
Starosta seznámil přítomné s plánem umístění poutačů na sloupy VO. V diskusi bylo konečné řešení přesunuto na příští
veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Hlasování : Pro 6 členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 20
Zastupitelstvo obce souhlasí s přesunutím tématu umístění poutačů na sloupech VO na příští zasedání veřejného zasedání
4. Diskuse
paní Žaludová - jakým způsobem bude upraven prostor mezi č. p. 184 a č. p. 196
- jaké budou ceny za svoz a frekvence svozů v budoucnosti? Ve Zbýšově jsou častější svozy za nižší ceny.
starosta
- počítá se s recyklátem, je však možné, že při asfaltování prostoru před restaurací Kaménka bude
zaasfaltován prostor mezi č. p. 184 a č. p. 196
- problém s bludnými el. proudy, na který upozornil p. Planka a týká se dalších občanů Zakřan, bude
monitorován odbornou firmou, která by měla zjistit zdroj
- znovu upozornil občany, aby zvýšili obezřetnost v domácnostech, kde dochází ke zvýšené korozi na
kovových zařízeních a spotřebičích a na rozvodech a uchyceních plynu – zejména plynových zařízeních

5. Závěr: Starosta ukončil veřejné zasedání zastupitelstva v 18.22 hod. a poděkoval přítomným za účast.
Zapisovatel: Ing. Marek Hála

Vyvěšeno dne:

Ověřovatelé : D. Cibulka, S. Bazal

Sejmuto dne:

