ZÁPIS
o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Zakřany konaného dne 27.12.2012
v sále obecního úřadu v Zakřanech
Starosta obce p. Rudolf zahájil šesté zasedání Zastupitelstva obce Zakřany dne 27. 12. v roce
2012 v 17.00 hodin a přivítal přítomné občany i členy zastupitelstva.
Přítomní: Rudolf J. , Syrový L., Ing. Procházka M., Koza K., Veverka M., Bazal S., Nováková L.
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 17. 12. 2012 do 28. 12.2012. Dále
oznámil, že je přítomno 7 členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelem byl zvolen p. Bazal S. Dále starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na
ověřovatele zápisu o průběhu jednání.
Navrženi byli: p. Syrový L. a pan Koza K. O návrhu bylo hlasováno.
US ESENÍ č. 1
Zastupitelstvo obce Zakřany schvaluje za zapisovatele p. Bazala S. a ověřovatele zápisu o
průběhu šestého zasedání zastupitelstva v roce 2012 p. Syrového L. a p. Kozu K.
Pro

7

členů

proti

O

zdržel se

O

Potom starosta přednesl návrh programu zasedání, který byl členy zastupitelstva schválen.
Doplněn o bod: T. K. R. platba na rok 2013.
US ESENÍ č.2
Zastupitelstvo obce Zakřany schvaluje tento program zasedání.
Program:
1. Zahájení - technický bod
2. Kontrola úkolů
3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
hospodaření obce 1-1112012
rozpočtové opatření Č. 7. 8.
schválení směrnice na účtování a odepisování majetku
schválení směrnice cestovních náhrad
záměr obce prodat nemovitý majetek
souhlas s vytvořením strategického plánu MAS Brána Brněnska, o. s.
rozpočet obce na rok 2013
schválení smlouvy s JMP NET, s.r.o.
schválení smlouvy s E: ON
TKR platba na rok 2013

4.

Diskuse:

5.

Závěr
Pro 7 členů

proti

O

zdržel se

O

2. Kontrola úkolů
Dořešit spoje ADOSY
3. Návrhy k projednání

v zastupitelstvu

Hospodaření obce 1- 11/2012
Hospodaření obce za období 1- 11/2012 přečte paní Ludmila Nováková. Příloha

č.

1.

USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce za období 1-1112012.
Pro
7 členů
proti O
zdržel se O

Rozpočtové opatření č. 7.
Místostarosta seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními

č.

7. 8. Příloha

č.

2.

USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č: 7. 8.
Pro
7 členů,
proti
O
zdržel se O

Schválení směrnice na účtování a odepisování majetku obce.
Starosta seznámil přítomné se zněním směrnice - příloha
3
č.

US ESENÍ č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici na účtování a odepisování majetku obce.
Pro
7 členů,
proti O
zdržel se O
Schválení směrnice cestovních náhrad
Starosta obce seznámil přítomné se zněním směrnice a informoval přítomné, že obec
v roce 2012 nevyplatila uvedené částky.
příloha
4
č.

USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo obce schvaluje
směrnici cestovních náhrad v předloženém znění.
Pro
7 členů,
proti O
zdržel se O
Na vědomí:
Zastupitelstvo obce Zakřan, bude dále řešit prodej nemovitosti
p. 224, neboť se nikdo
nepřihlásil. V roce 2013 bude nemovitost prodávat přes realitní firmu.
č.

Souhlasné stanovisko s vytvořením integrovaného strategického plánu MAS
Obec Zakřany souhlasí s vytvořením integrovaného plánu MAS Brána Brněnska,o.s.
USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo obce schvaluje a souhlasí s integrovaným str. plánem MAS Brána Brněnsko, o.s.
Pro

7 členů

proti

O

zdržel se O
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Schválení rozpočtu obce Zakřany na rok 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce tak jak byl vyvěšen na úřední desce v Zakřanech
a na elektronické od 11. 12.2012 do 28. 12.2012. Příloha č. 5.
USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce tak jak byl prezentován starostou p. Rudolfem.
Pro

7 členů

Schválení

proti

kupní smlouvy

Zastupitelstvo

O

s JMP Net, s.r.o. č. 1212001011/169816

obce schvaluje

plynárenského

zdržel se O

kupní smlouvu

zařízení SO 05 Plynovod

s JMP Net s.r.o. Jedná se o úplatný

vč. 26 ks přípojek,

v ceně 560.500,-

převod

Kč. Příloha č.6

USNESENí č. 9
Zastupitelstvo
Pro

obce schvaluje kupní smlouvu

7 členů

Schválení smlouvy
Zastupitelstvo

O

proti

Jedná se o osvětlení

starostou

p. Rudolfem.

zdržel se O

s fa. E. ON o distribuci

obce schvaluje

jak byla prezentována

el . energie

podepsání

části obce Zakřan

smlouvy
"Zálesí".

p. Rudolfa J. s fa. E ON.
Příloha č.7

USNESENí č. 10
Zastupitelstvo
Pro

obce schvaluje smlouvu

7 členů

O

proti

E. ON tak jak ji prezentoval

stanovují

Zastupitelé

za kabelovou

platbu

p. Rudolf.

zdržel se O

Platba za TKR, zastupitelé
stanoví

starosta

platbu

na č. p. v roce 2013 na 500,- Kč.

televizi

v obci na 500,- Kč

pro každé číslo popisné.
USNESENí č.11
Zastupitelstvo
Pro

obce schvaluje platbu

7 členů

proti

O

za TKR na č. p. 500Kč,- pro rok 2013.
zdržel se O

Diskuse:
P. Michal

Rudolf se ptal, proč v rozpočtu

vodovodu

a kanalizace

na rok 2013 není vyčleněná

v části od křižovatky

Nové domky

částka na prodloužení

po dům p. Podrouškové

(Ke Slavíkům).
Starosta

p. Rudolf řekl,

odpoví

p. místostarosta
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Ing. Procházka

neboť to pokládám

za střet zájmů.

P. Místostarosta opověděl, že obec nebude v tomto roce provádět žádné projekty pro tuto
lokalitu ani práce s tím související. Obec nemá finanční prostředky na projekt na vodovod
a splaškovou kanalizaci od křižovatky k bytovkám po p. Podrouškovu.
P. Balun má připomínku, proč nemůže mít přípojky a není v plánu ani její vybudování ,když mu
toto bylo slíbeno před stavbou domu.

P. M. Rudolf odpovídá, že p. Balun, p. Podroušková, p. Rudolf jsou ochotni projekt zaplatit.
V územním plánu obce je tato výstavba plánována 5 let.
P. Místostarosta odpovídá, že obec dostane možná na daních od státu 1,5 mil. Kč navíc a to by
pomohlo řešit situaci.
P. Starosta Rudolf doplňuje, že do roku 2014 je platnost kanalizačního řádu obce a dle
Vodoprávního odboru v Rosicích má obec povinnost odvést splašky do kanalizace na ČOV.
P. Místostarosta odpovídá .že toto odkanalizování bude muset obec vyřešit.
P. Starosta odpovídá, že chtěl tento projekt zadat s tím .že realizace tohoto projektu bude
postupná a ostatní zastupitelé byli proti tomu. Cena tohoto projektu na vodovod a
kanalizaci se pohybuje kolem 60000,- Kč.
P. Místostarosta odpovídá, že by bylo řešení v tlakové kanalizaci z důvodů finančních.
P. M. Rudolf odpovídá .že se do tlakové kanalizace v budoucnu nebudou moci další domy připojit,
toto řešení je nevhodné a finanční částka téměř stejná. Kanalizace by měla být vyřešena
tak ,aby se v budoucnu mohli připojit i další domy.
P. Místostarosta a p. Starosta ukončili diskusi a navrhli další jednání o této záležitosti s těmito
občany p. Podroužkovou, p. Balunem a p. Rudolfem M.
P. Čermák upozornil na opětovné parkování vozidel na chodníku.

Závěr: Starosta ukončil veřejné zasedání zastupitelstva v 18/10h. a poděkoval přítomným.
Zapisovatel:

