
Z Á P I S 
o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Zakřany konaného dne 

20.2. 2019 v sále Obecního úřadu v Zakřanech 
 
Starosta obce Milan Veverka zahájil 1. zasedání zastupitelstva obce Zakřany dne 20.2. 2019, v 18.00 hodin a přivítal 
přítomné občany i členy zastupitelstva. 
 
Přítomni:  Veverka M., Ing. Veleba V., Ing. Hála M., Cibulka D., Sachs R., Šoukal L., Kopáček P., 
Omluveni:  - 
 
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 13.2.2019 do 20.2.2019.                               
 
Dále oznámil, že je přítomno 7 členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
Jako zapisovatel byl navržen ing. V. Veleba a ověřovatelé  p. D. Cibulka a p. R. Sachs. 
 
Návrh usnesení :     
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zapisovatele ing. V. Velebu a ověřovatele p. D. Cibulku a p. R. Sachse . 
                            
USNESENÍ č.1 – bylo schváleno hlasováním : pro členů 7 , proti  0 , zdržel se 0 
 
Starosta přednesl návrh programu zasedání. 
   
Program:  

 
1. Zahájení 
2. Kontrola úkolů 
3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu 

- pověření starostu k podpisu rozpočtového opatření 
- rozpočtové opatření 
- návrh smlouvy o stočném 
- návrh smlouvy o poskytování služby TKR 
- žádost o dotaci z rozpočtu obce pro sokol Zakřany 
- E-on návrh sml. o sml. budoucí 
- návrh na směnu pozemku ( p. Procházka) 

4. Různé 
5. Diskuse 
6. Závěr 

Starosta vznesl dotaz, ohledně doplnění programu veřejného zasedání zastupitelstva. 
 
Dále doplnil starosta program veřejného zasedání o: 
- smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. EDU PEPP 305_18 
- žádost o stanovisko obce k používání chemického posypu komunikací, které leží v katastru obce Zakřany 
- žádost o souhlas s napojením splaškové kanalizace na veřejný rozvod 
 
Návrh usnesení :     
Zastupitelstvo obce schvaluje program 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce  včetně doplnění starostou. 
 
USNESENÍ č.2 – bylo schváleno hlasováním : pro členů 7 , proti  0 , zdržel se 0 
 
 
2. Kontrola úkolů:  
Stromy vedle ČOV (po rekonstrukci ČOV) 



Prohlubeň v asfaltu na "Křibech" 
 
3. Návrhy na projednání zastupitelstvu 
 
Pověření starosty k podpisu rozpočtového opatření 
 
Starosta vysvětlil, že pověření starosty k podpisu rozpočtových opatření je třeba obnovit s novým volebním 
obdobím. 
 
Návrh usnesení :     
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu rozpočtových opatření. 
 
USNESENÍ č. 3 – bylo schváleno hlasováním : pro členů 7 , proti  0 , zdržel se 0 
 
Rozpočtové opatření č. 1/2019 
 
Starosta seznámil přítomné s obsahem rozpočtového opatření č.1/2019. 
 
Návrh usnesení :     
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.1/2019. 
 
USNESENÍ č. 4 – bylo schváleno. 
 
Návrh smlouvy o stočném 
Starosta seznámil přítomné s důvody pro zvýšení poplatku za stočné na 600 Kč na osobu a kalendářní rok. Dále 
také s obsahem Smlouvy o odvádění odpadních vod mezi obcí Zakřany a obyvateli Zakřan.  
 
Přílohy: Návrh Smlouvy o odvádění odpadních vod 
 
Návrh usnesení :     
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu za stočného 600 Kč na osobu a kalendářní rok a Smlouvu o odvádění 
odpadních vod.  
 
USNESENÍ č. 5 – bylo schváleno hlasováním : pro členů 7 , proti  0 , zdržel se 0 
 
Návrh smlouvy o poskytování služby TKR  
Starosta seznámil přítomné s důvody pro zvýšení poplatku za stočné na 800 Kč za připojenou nemovitost a 
kalendářní rok. Dále také s obsahem Smlouvy o připojení k televiznímu kabelovému rozvodu. 
 
Přílohy: Návrh Smlouvy o připojení k televiznímu kabelovému rozvodu 
 
Návrh usnesení :     
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu za připojení k televiznímu kabelovému rozvodu 800 Kč za kalendářní rok a 
nemovitost a Smlouvu o připojení k TKR.  
 
USNESENÍ č. 6 – bylo schváleno hlasováním : pro členů 7 , proti  0 , zdržel se 0 
 
Žádost o dotaci z rozpočtu obce pro Sokol Zakřany 
Starosta seznámil přítomné s žádostí Sokola Zakřany na provoz oddílu pro rok 2019. S částkou 130 000 Kč se již 
počítá ve schváleném rozpočtu obce na rok 2019.  
 
Přílohy: Žádost o dotaci z rozpočtu obce pro Sokol Zakřany 
 
Návrh usnesení :     
Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci z rozpočtu obce ve výši 130 000 Kč pro Sokol Zakřany. 



 
USNESENÍ č. 7 – bylo schváleno hlasováním : pro členů 7 , proti  0 , zdržel se 0 
 
Smlouva o smlouvě budoucí mezi obcí Zakřany a firmou E-ON  
Starosta seznámil přítomné s obsahem Smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí Zakřany a firmou EON o věcném 
břemeni na parcele č.  12/1 a 635/1. 
 
Přílohy: Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí Zakřany a firmou EON  
 
Návrh usnesení :     
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí Zakřany a firmou E-ON o věcném břemeni 
na parcele č. 12/1 a 635/1. 
 
USNESENÍ č. 8 – bylo schváleno hlasováním : pro členů 7 , proti  0 , zdržel se 0 
 
Návrh na směnu pozemku mezi panem Josefem Procházkou a obcí Zakřany 
Starosta seznámil přítomné s návrhem pana Josefa Procházky na směnu pozemků a následnou výstavbou plotu 
v zatáčce mezi č.p. 13 a č.p. 86.Odkopení části pozemku od p. Procházky je pro obec nevýhodné a neřeší potřebu 
rozšíření vozovky. 
  
Přílohy: Návrh na směnu pozemku mezi panem Josefem Procházkou a obcí Zakřany 
 
Návrh usnesení :     
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků mezi panem Josefem Procházkou a obcí Zakřany 
 
USNESENÍ č. 9 – nebylo schváleno hlasováním : pro členů 0 , proti  7 , zdržel se 0 
 
Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. EDU PEPP 305_18 
Starosta seznámil přítomné s poskytnutím dotace od nadace ČEZ a jejím použitím. 
   
Přílohy: Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. EDU PEPP 305_18 
 
Návrh usnesení :     
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. EDU PEPP 305_18 nadací ČEZ 
 
USNESENÍ č. 10 – schváleno 
 
Žádost o stanovisko obce k používání chemického posypu komunikací, které leží v katastru obce Zakřany 
Starosta seznámil přítomné s okolnostmi změny používání chemického posypu na hlavní silnici v obci firmou SÚS 
JMK. 
 
Přílohy: Žádost o stanovisko obce k používání chemického posypu komunikací, které leží v katastru obce Zakřany 
 
Návrh usnesení :     
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu v používání chemického posypu komunikací, které leží v katastru obce 
Zakřany 
 
USNESENÍ č. 11 – schváleno hlasováním : pro členů 7 , proti  0 , zdržel se 0 
 
Žádost o souhlas s napojením splaškové kanalizace na veřejnou kanalizaci 
Starosta seznámil přítomné s žádostí o připojení domovní splaškové kanalizace č.p. 150  na kanalizaci obce.  
 
Přílohy: Žádost o souhlas s napojením domovní splaškové kanalizace č.p. 150 na obecní kanalizaci 
 
Návrh usnesení :     



Zastupitelstvo obce schvaluje připojení domovní splaškové kanalizace č.p. na obecní kanalizaci za jednorázový 
poplatek 15 000 Kč.  
 
USNESENÍ č. 12 – schváleno hlasováním : pro členů 7 , proti  0 , zdržel se 0 
 
4. Různé 
 
starosta – po rekonstrukci veřejného osvětlení v obci došlo výraznému snížení spotřeby elektrické energie a to 
při větším počtu světel. 
Spotřeba v roce 2014 – 137 000 Kč 
  2015 – 123 000 Kč 
  2016 – 130 000 Kč 
  2017 – 74 000 Kč 
  2018 – 87 000 Kč  
 
starosta – v uplynulých dnech opět vyvážel harvestor další dříví z lesa a opět bude možné si koupit palivové 
dřevo, vytěžené prostory pak budou rozděleny na pásy, kde bude možné za paušální poplatek posbírat zbytky 
větví, poté přijede drtič a štěpka bude odvezena, následně v takto vyčištěných plochách bude zahájena 
selektivní výsadba více druhů dřevin, tak aby doplnila již vzrostlé stromky   
 
5. Diskuse 

 
p. Planka – bylo by dobré sepsat všechny programy, které jsou dostupné na kabelové televizi 
 
místostarosta – vytvoříme letáček, který bude rozdáván při placení poplatků a tabulka bude také umístěna na 

infokanál a web 
 
p. Planka – až se bude zametat hlavní silnice, tak by se to mělo oznámit předem, aby vozidla parkující kolem 

silnice nepřekážela 
 
starosta – budeme se snažit zametání vyhlásit v obecním rozhlase 
 
p. Planka  - dlouhodobě parkující vozidla brání plynulému a bezpečnému provozu      
 
starosta – bylo mě oznámeno, že zákaz stání v obci není možné 
 
 
 
6. Závěr: Starosta ukončil veřejné zasedání zastupitelstva v 18:52 hod. a poděkoval přítomným za účast.  
 
Zapisovatel: ing. V Veleba     Ověřovatelé :   
 
 
 
 
 


