ZÁPIS
o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Zakřany konaného dne
4. 5. 2017 v sále Obecního úřadu v Zakřanech
Starosta obce Milan Veverka zahájil třetí zasedání zastupitelstva obce Zakřany dne 4.5. 2017, v 18.00 hodin a přivítal
přítomné občany i členy zastupitelstva.
Přítomni: Veverka M., Ing. Veleba V., Ing. Hála M., Cibulka D., Jiří Havlát, Bazal S.,
Omluveni: Nováková L.
1. Technický bod
Starosta obce, jako předsedající oznámil, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu a
na webových stránkách obce od 27.4.2017 do 4.5.2017.
Dále oznámil, že je přítomno 6 členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelem byl navržen Ing. Marek Hála.
Hlasování: Pro 5 členů,
proti 0

zdržel se 1

Dále starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu.
Navržení byly: Cibulka D., Jiří Havlát
Hlasování: Pro 6

členů,

proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo obce Zakřany schvaluje za zapisovatele Ing. Marka Hálu. D. Cibulky a J. Havláta za ověřovatele zápisu o
průběhu třetího zasedání zastupitelstva obce v roce 2017.
Potom starosta přednesl návrh programu zasedání.
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Návrhy na projednání v zastupitelstvu
- rozpočtové opatření za období 3/2017
- schválení navýšení rozpočtu na rok 2017 pro ZŠ a MŠ, (investiční příspěvek)
- smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí s firmou E.ON Distribuce . a.s.
- dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. 006101-00-00 (61735) s firmou T-Mobile Czech Republic a.s.
- návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a firmou E.ON Distribuce, a.s.
- přijetí dotace od Ministerstva kultury na pořízení notebooku pro veřejně přístupný internet v Obecní knihovně
- záměr obce prodat část pozemku parcelní číslo 186/29, 1528, 218/5
- záměr obce pronajmout pozemek parcelní číslo 1202
- žádost o připojení domu číslo popisné 97 ke kanalizační sítí
4. Různé
5. Diskuse
6. Závěr
Starosta vznesl dotaz, ohledně doplnění programu veřejného zasedání zastupitelstva.

Doplnění programu:
- smlouva o dílo č. 01/17 na provozování ČOV a kanalizace v obci Zakřany
- žádost o podporu fungování služby linky bezpečí – Linka bezpečí, z.s.
- žádost o osvobození od domovních poplatků – Josef Procházka, Zakřany 12
- žádost o změnu ÚP - Josef Procházka, Zakřany 12
Hlasování: Pro 6 členů,

proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo schvaluje doplnění programu o :
- smlouva o dílo č. 01/17 na provozování ČOV a kanalizace v obci Zakřany
- žádost o podporu fungování služby linky bezpečí – Linka bezpečí, z.s.
- žádost o osvobození od domovních poplatků – Josef Procházka, Zakřany 12
- žádost o změnu ÚP - Josef Procházka, Zakřany 12
2. Kontrola úkolů:
Úkoly z předešlých veřejných zasedání dále přetrvávají
Rozpočtová opatření za období 3 / 2017
Místostarosta seznámí občany s hospodařením obce za období 3 a 4 / 2017.
Příloha : Rozpočtová opatření za období 3 / 2017
Hlasování : Pro 6

členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením za období 3/2017.
Schválení navýšení rozpočtu rok 2017 pro ZŠ a MŠ (investiční příspěvek)
Jedná se o navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Zakřany o 15.000 Kč – nákup herních prvků na zahradu MŠ.
Starosta seznámil přítomné s rozpočtem ZŠ a MŠ.
Příloha : Rozpočet na rok 2017 ZŠ a MŠ
Hlasování : Pro 6

členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo obce souhlasí se schválením neinvestičních nákladů a výnosů na rok 2017 pro MŠ.
Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí s firmou E.ON Distribuce . a.s.
Z důvodu budoucí výstavby ČOV bude provedena nová pojistková skříň, která bude napájet novou ČOV el. energií. Nyní je
ČOV napájena z AZOS, s.r.o.
Příloha : Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí s firmou E.ON Distribuce . a.s.
Hlasování : Pro 6 členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí s firmou E.ON
Distribuce . a.s..

