
Z Á P I S 1/2023 
o průběhu 1. zasedání zastupitelstva obce Zakřany 

konaného dne 13. 2. 2023 na OÚ v Zakřanech 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Starosta obce pan David Cibulka (dále jen předsedající) zahájil zasedání zastupitelstva obce 
Zakřany (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.00 hodin a všechny přivítal.  
 
Přítomni: David Cibulka, Milan Veverka, Vladimír Veleba, Petra Grzebinská, Robert Sachs, Thuraya 
Drápelová, Jiří Šilhavý, Jaroslav Bohatý, Ondřej Kožíšek 
 
Omluveni: --- 
 

1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program) 

 

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce 
obecního úřadu 7 dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 9 
členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.  
Dále přednesl program zasedání. Zapisovatelem byl jmenován pan Vladimír Veleba, jako 
ověřovatele navrhuje pana Milana Veverku a Jiřího Šilhavého. 
 

1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program) 
2. Kontrola úkolů 
3. Rozpočtové opatření 12/2022 
4. Navýšení půjčovného v obecní knihovně 
5. Jmenování zástupce obce do rady Základní školy a Mateřské školy Zakřany, 

příspěvkové organizace  
6. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  
7. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2023 – Pobočný spolek zdravotně 

postižených Brněnska Zbýšov 
8. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – TJ SOKOL Zakřany, spolek  
9. Žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce na rok 2023 – Spolek 

Zahrádkáři Zakřan, z.s. 
10. Smlouva o výpůjčce – prostory kuchyně a kanceláře v budově č. p. 7 - Základní škola 

a Mateřská škola Zakřany, příspěvkové organizace  
11. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor – p. Chmelíček 
12.  Dodatek č. 5 ke Smlouvě o pronájmu provozovny holičství a kadeřnictví – pí 

Čapková 
13.  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor – Ganesha Medical, s.r.o.        
14. Oprava tiskové chyby v zápise z Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 

20.10 2022, týkající se hlasování o návrhu usnesení č.13/2022 
 
Starosta navrhl přidat k programu podle pozvánky ze dne 6.2.2023 následující body: 

15. Rozpočtové opatření 1/2023, které bude předneseno společně s RO 12/2022 
 
Diskuze  
Závěr  
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh usnesení č. 1/1/2023: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 
s c h v a l u j e následující doplněný program zasedání zastupitelstva obce Zakřany 

1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program) 
2. Kontrola úkolů 
3. Rozpočtová opatření 12/2022 a 1/2023 
4. Navýšení půjčovného v obecní knihovně 
5. Jmenování zástupce obce do rady Základní školy a Mateřské školy Zakřany, 

příspěvkové organizace  
6. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  
7. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2023 – Pobočný spolek zdravotně 

postižených Brněnska Zbýšov 
8. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – TJ SOKOL Zakřany, spolek  
9. Žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce na rok 2023 – Spolek 

Zahrádkáři Zakřan, z.s. 
10. Smlouva o výpůjčce – prostory kuchyně a kanceláře v budově č. p. 7 - Základní škola 

a Mateřská škola Zakřany, příspěvkové organizace  
11. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor – p. Chmelíček 
12. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o pronájmu provozovny holičství a kadeřnictví – pí Čapková 
13. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor – Ganesha Medical, s.r.o.        
14. Oprava tiskové chyby v zápise z Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 

20.10 2022, týkající se hlasování o návrhu usnesení č.13/2022 
 

Hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0 
Usnesení č. 1/1/2023 bylo schváleno 
 
 

2. Kontrola úkolů 

 
Oprava povrchu silnice na Křibech stále trvá. 
 

3. Rozpočtová opatření 

 
Místostarosta přednesl zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 12/2022, které bylo 
nutné provést ve schváleném rozpočtu na rok 2022 (příloha č.1 + příloha č.2). 
 
Návrh usnesení č. 2/1/2023: 
Zastupitelstvo obce  
bere na vědomí  
rozpočtová opatření č. 12/2022 a 1/2023 
 
Hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0 
Usnesení č. 2/1/2023 bylo schváleno 
 

4. Navýšení půjčovného v obecní knihovně 

 
Starosta seznámil členy zastupitelstva s nutností navýšení ceny půjčovného v obecní 
knihovně na částku 100 Kč / osoba / rok. 
 
Návrh usnesení č. 3/1/2023: 
Zastupitelstvo obce  
schvaluje 
navýšení ceny půjčovného v obecní knihovně na 100 Kč / osoba / rok. 

 



Hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0 
Usnesení č. 3/1/2023 bylo schváleno 
 

5. Jmenování zástupce obce do rady Základní školy a Mateřské školy Zakřany, 
příspěvkové organizace  

 
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů zástupce obce do rady Základní 
školy a Mateřské školy Zakřany, příspěvkové organizace současně navrhl zastupitele 
Jiřího Šilhavého.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko 
Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Návrh usnesení č. 4/1/2023: 
Zastupitelstvo obce  
schvaluje 
jmenování Jiřího Šilhavého, jako zástupce obce do rady Základní školy a Mateřské školy 
Zakřany, příspěvkové organizace. 
 
Hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 1 
Usnesení č. 4/1/2023 bylo schváleno 
 

6. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
 
Starosta informoval o nutnosti přijetí nové směrnice o zadávání veřejných zakázek 
v souladu s požadavky proběhlého auditu za rok 2022 (příloha č. 3).  

 
Návrh usnesení č. 5/1/2023: 
Zastupitelstvo obce  
schvaluje 
směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
 
Hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0 
Usnesení č. 5/1/2023 bylo schváleno 
 

7. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2023 – Pobočný spolek zdravotně 
postižených Brněnska Zbýšov 

 
Starosta informoval o podrobnostech žádosti o poskytnutí finančního příspěvku 
Pobočného spolku zdravotně postižených Brněnska Zbýšov pro rok 2023 (příloha č. 4). 
 
Návrh usnesení č. 6/1/2023: 
Zastupitelstvo obce  
schvaluje   
poskytnutí finančního příspěvku Pobočného spolku zdravotně postižených Brněnska 
Zbýšov pro rok 2023 ve výši 3.000,- Kč. 
 
Hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0 
Usnesení č. 6/1/2023 bylo schváleno 
 
 

8. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2023 – TJ SOKOL Zakřany, spolek  
 
Starosta informoval o podrobnostech žádosti TJ SOKOL Zakřany, spolek o poskytnutí 
dotace (příloha č. 5). 
 
Návrh usnesení č. 7/1/2023: 



Zastupitelstvo obce 
schvaluje   
poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2023 ve výši 150.000,- Kč TJ SOKOL Zakřany, 
spolek. 
 
Hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0 
Usnesení č. 7/1/2023 bylo schváleno 
 

9. Žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce na rok 2023 – Spolek Zahrádkáři 
Zakřan, z.s. 

 
Starosta informoval o podrobnostech žádosti Spolku Zahrádkáři Zakřan, z.s. o poskytnutí 
finančního daru z rozpočtu obce na rok 2023 (příloha č. 6). 
 
Návrh usnesení č. 8/1/2023: 
Zastupitelstvo obce  
schvaluje   
poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce na rok 2023  ve výši 10.000,- Kč Spolku 
Zahrádkáři Zakřan, z.s. o  
 
Hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0 
Usnesení č. 8/1/2023 bylo schváleno 
 
 

10. Smlouva o výpůjčce – prostory kuchyně a kanceláře v budově č. p. 7 - Základní škola 
a Mateřská škola Zakřany, příspěvkové organizace  

 
Starosta informoval o podrobnostech o podrobnostech smlouvy o výpůjčce (příloha č. 
7). Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Návrh usnesení č. 9/1/2023: 
Zastupitelstvo obce  
schvaluje   
smlouvu o výpůjčce týkající se prostorů kuchyně a kanceláře v budově č. p. 7 se Základní 
školou a Mateřskou školou Zakřany, příspěvkovou organizací. 
 
Hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0 
Usnesení č. 9/1/2023 bylo schváleno 
 
 

11. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor – p. Chmelíček 
 
Starosta informoval o nutnosti navýšení ceny nájemného a služeb v souvislosti 
s celkovým zdražením cen energií. (příloha č. 8) 
 
Návrh usnesení č. 10/1//2023: 
Zastupitelstvo obce 
schvaluje   
dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor – p. Chemlíček. 
 
Hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0 
Usnesení č. 10/1/2023 bylo schváleno 
 

12. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o pronájmu provozovny holičství a kadeřnictví – pí 
Čapková 



 
Starosta informoval o nutnosti navýšení ceny nájemného a služeb v souvislosti 
s celkovým zdražením cen energií, vodného a stočného. (příloha č. 9) 
 
Návrh usnesení č. 11//1/2023: 
Zastupitelstvo obce  
schvaluje   
dodatek č. 5 ke Smlouvě o pronájmu provozovny holičství a kadeřnictví – pí Čapková. 
 
Hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0 
Usnesení č. 11/1/2023 bylo schváleno 
 

13. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor – Ganesha Medical, s.r.o.        
Starosta informoval o nutnosti navýšení ceny nájemného a služeb v souvislosti 
s celkovým zdražením cen energií, vodného a stočného. (příloha č. 10) 
 
Návrh usnesení č. 12/1/2023: 
Zastupitelstvo obce  
schvaluje   
dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor – Ganesha Medical, s.r.o.        
 
Hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0 
Usnesení č. 12/1/2023 bylo schváleno 
 

14. Oprava tiskové chyby v zápise z Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 
20.10 2022, týkající se hlasování o návrhu usnesení č. 13/2022 

 
Starosta informoval o požadavku auditu, který upozornil na tiskovou chybu při přepisu 
zápisu z Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 20. 10. 2022 a to konkrétně u 
usnesení č. 13/2022 V zápisu bylo uvedeno: 
 
Návrh usnesení č. 13/2022: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 
schvaluje v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu 
za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 
20.000,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty. 
Hlasování: pro – 4, proti – 3, zdržel se – 2 
Usnesení 13 bylo schváleno. 
 
Správný zápis o hlasování měl být: pro – 5, proti – 3, zdržel se – 1 
Této chyby si při přepisu nevšimli ani ověřovatelé zápisu. Z tohoto důvodu nechávám 
hlasovat o nápravě této chyby. 
 
Návrh usnesení č. 13/1/2023: 
Zastupitelstvo obce  
schvaluje 
opravu tiskové chyby v zápisu z Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 
20.10.2022, týkající se hlasování o návrhu usnesení č. 13/2022. Správný zápis o hlasování 
měl být:  
Hlasování: pro – 5, proti – 3, zdržel se – 1 
 
Hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0.  
 
 
 
Diskuze: 



Starosta – chystáme opravu márnice (s předpokládanou spoluúčasti státu), dále nám 
paní Hořanská představila projekt na naučnou stezku a pan Hruška nám přijde 
představit svůj projekt na několik  míst s herními prvky, je pozvaný dotační poradce 
na novou MŠ a úpravy budovy  
R. Sachs – bylo by dobré uvažovat o spojení těchto podobných projektů 
J. Bohatý – budeme hledat dotační titul na tyto akce 
J. Hruška – jsou známé termíny? 
Starosta – letos chceme vybrat projektanta na novou MŚ a multifunkční hřiště 
J. Rudolf – budou se vyřezávat další sochy do Betléma z dřeva, které je pro tento účel 
schované? 
Starosta – již se uvažovalo v minulosti o vícenásobně použitelné skládačce Betléma a 
doplnění soch o Tři krále 

 
Starosta obce na závěr poděkoval všem přítomným za účast a po projednání všech bodů 
programu ukončil zasedání Zastupitelstva obce Zakřany v 18.30 hod 
 
 
 
Přílohy zápisu: 
dle textu  
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Milan Veverka  …….………………………..…….. 
                                        
 
                                                      Jiří Šilhavý               …….………………………..…….. 
 
 
 
Starosta:                                    David Cibulka   …….………………………..…….. 

              
          

 
Vyvěšeno dne: 
 
Sejmuto dne:      Razítko obce: 


