
Z Á P I S   4/2022 
o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Zakřany 

konaného dne 13. 6. 2022 na OÚ v Zakřanech 

 
Starosta obce pan Milan Veverka (dále jen starosta) zahájil 4. zasedání zastupitelstva obce 
Zakřany (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.00 hodin a všechny přivítal.  
 
Přítomni: Milan Veverka, Ing. Vladimír Veleba, David Cibulka, Petr Kopáček, Petra Grzebinská 
 
Omluveni: Robert Sachs, Libor Šoukal 
 

1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program) 
Starosta obce 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 7 členů 
zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.  
Dále přednesl program zasedání. Zapisovatelkou byla jmenována paní Martina 
Pospíšilová, jako ověřovatele navrhuje paní Petru Grzebinskou a pana Vladimíra Velebu. 
 
Návrh programu zasedání ze dne 6. 6. 2022: 

1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program) 
2.   Kontrola úkolů (zatopená komunikace Křiby) 
3.   Rozpočtová opatření  
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 220002 (pokládka živič. povrchu) 
5. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 
6. Účetní závěrka obce za rok 2021 
7. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Zakřany za rok 2021 
8. Určení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026 
9. Žádost o dovybavení obecní kuchyně-vývařovny 
10. Zakládací smlouva DSO KTS Ekologie 
11. Smlouva o převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným 
12. Výběr zhotovitele IS 
13. Žádost o poskytnutí finančního daru (Sokol) 
14. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330061968/001-GPM 
15. Žádost o vyjádření k studii posklizňové linky (AZOS) 
16. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
17. Žádost o schválení pořízení herních prvků a investiční dotaci pro ZŠ  

 
Starosta navrhl přidat do programu: 

18.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Zakřany č. 
6/21 

Místostarosta navrhl odebrat z programu bod č. 12, Výběr zhotovitele IS 
  

Různé 
 
Diskuze 
 
Závěr 
 
Usnesení č. 1/4/2022: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 



s c h v a l u j e   následující program zasedání zastupitelstva obce Zakřany 
1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program) 
2. Kontrola úkolů (zatopená komunikace Křiby) 
3. Rozpočtová opatření  
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 220002 (pokládka živič. povrchu) 
5. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 
6. Účetní závěrka obce za rok 2021 
7. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Zakřany za rok 2021 
8. Určení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026 
9. Žádost o dovybavení obecní kuchyně-vývařovny 
10. Zakládací smlouva DSO KTS Ekologie 
11. Smlouva o převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným 
12. Žádost o poskytnutí finančního daru (Sokol) 
13. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330061968/001-GPM 
14. Žádost o vyjádření k studii posklizňové linky (AZOS) 
15. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
16. Žádost o schválení pořízení herních prvků a investiční dotaci pro ZŠ  
17. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Zakřany č. 

6/21 
 

Hlasování: pro – 4, proti – 1, zdržel se – 0 
 
 

2. Kontrola úkolů 
Na místní komunikaci „Křiby“ se po deštích drží na velké ploše voda – úkol trvá. 
 
Usnesení č. 2/4/2022: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 
v z a l o   n a   v ě d o m í   kontrolu úkolů (na místní komunikaci „Křiby“ se drží po deštích 
voda na velké ploše – úkol trvá) 
 
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 
 
 

3. Rozpočtová opatření  
Místostarosta předložil ZO rozpočtové opatření č. 4/2022 která provedl starosta v rámci 
své schválené pravomoci. (příloha č. 1) 
 
Usnesení č. 3/4/2022: 
Zastupitelstvo obce Zakřany  
v z a l o   n a   v ě d o m í   rozpočtové opatření č. 4/2022 
 
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se - 0 
 

4. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 220002 (pokládka živič. povrchu) 
Starosta seznámil zastupitele s návrhem dodatku ke smlouvě na pokládku živičného 
povrchu. (příloha č. 2) 
 
Usnesení č. 4/4/2022 



Zastupitelstvo obce Zakřany 
s c h v a l u j e   Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 220002 od zhotovitele Soukupa Miloše s. 
r. o., v navýšené částce 1 458 373 Kč bez DPH. 
 
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 
 

5. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 
Starosta seznámil zastupitele s návrhem závěrečného účtu obce za rok 2021.  
 
Usnesení č. 5/4/2022: 
Zastupitelstvo obce Zakřany  
s c h v a l u j e   závěrečný účet obce Zakřany za rok 2021. 
 
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0  
 

6. Účetní závěrka obce za rok 2021 

Starosta seznámil zastupitele s účetní závěrkou obce Zakřany za rok 2021. (příloha č. 3) 
 
Usnesení č. 6/4/2022: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 
s c h v a l u j e   účetní závěrku obce Zakřany za rok 2021.  
 
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 
 

7. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Zakřany za rok 2021 
Starosta seznámil zastupitele s účetní závěrkou ZŠ a MŠ Zakřany za rok 2021. (příloha č. 
4) 
 
Usnesení č. 7/4/2022: 
Zastupitelstvo obce Zakřany  
s c h v a l u j e   účetní závěrku ZŠ a MŠ Zakřany za rok 2021. 
 
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 
 

8. Určení počtu zastupitelů pro volební období 2022 - 2026 
Starosta navrhl zastupitelům pro nové volební období 7 členů zastupitelstva, 
místostarosta navrhl 9 členů.  
 
Usnesení č. 8/4/2022: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 
s c h v a l u j e   9 členů zastupitelstva pro nové volební období 2022–2026. 
 
Hlasování: pro – 4, proti – 1, zdržel se – 0 
 

9. Žádost o dovybavení obecní kuchyně-vývařovny 

Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí o dovybavení školní kuchyně-vývařovny. 
V žádosti jsou uvedeny tři varianty: 1. varianta – s multifunkční pánví a konvektomatem, 
2. varianta – s konvektomatem a 3. varianta – s multifunkční pánví. (příloha č. 5) 
 



Usnesení č. 9/4/2022: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 
s c h v a l u j e   dovybavení školní kuchyně–vývařovny.  
 
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se - 0 
 

10. Zakládací smlouva DSO KTS Ekologie 

Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem zakládací smlouvy Dobrovolného svazku obcí 
KTS EKOLOGIE. (příloha č. 6) 
 
Usnesení č. 10/4/2022: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 
s c h v a l u j e   vstup Obce Zakřany jako zakládajícího člena do Dobrovolného svazku obcí 

KTS EKOLOGIE se sídlem Hutní osada 14, 664 84 Zastávka, IČO   dosud nepřiděleno, 

zakládaného za účelem společné realizace odpadového hospodářství a zavádění principů 

oběhového hospodářství do praxe s cílem uspořit prostředky a zefektivnit využití dotací.    

Obec Zakřany se stane členem Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE   podpisem 

Zakládající smlouvy Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE, jejíž přílohou jsou 

Stanovy Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE a splacením vstupního členského 

příspěvku 50 000,- Kč, na který bude započítána úhrada za převod podílu obce ve 

společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. na Dobrovolný svazek obcí KTS EKOLOGIE. 

Schvaluje vstupní členský příspěvek do Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE ve výši 

50 000,- Kč. 

Schvaluje znění Zakládající listiny DSO a Stanov DSO upravujících poměry v DSO.   

Pověřuje starostu Milana Veverku k tomu, aby učinil za Obec Zakřany jako člena DSO KTS 

EKOLOGIE   veškeré související úkony, zejména podpis zakládající listiny Dobrovolného 

svazku obcí KTS EKOLOGIE a zastupováním obce na členské schůzi Dobrovolného svazku 

obcí KTS EKOLOGIE s programem založení Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE.  

 
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se - 0 
 

11. Smlouva o převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným 
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem smlouvy o převodu podílu ve společnosti 
s ručením omezeným. (příloha č. 7) 
 
Usnesení č. 11/4/2022: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 
s c h v a l u j e   převod podílu obce ve společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. se sídlem Hutní 

osada 14, 664 84 Zastávka, IČO :283 10 942   na nově založený Dobrovolný svazek obcí 

KTS EKOLOGIE za cenu odpovídající peněžitému vkladu vloženému do společnosti KTS 

EKOLOGIE s.r.o.  s tím, že na pohledávku obce ve výši 50 000,- Kč za převod podílu ve 

společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. bude započten závazek obce uhradit vstupní členský 

příspěvek do Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE.    

Starosta Milan Veverka se pověřuje k tomu, aby učinil za Obec Zakřany, jako společníka 

společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o., se sídlem Hutní osada 14, 664 84 Zastávka, IČO: 283 



10 942, veškeré úkony, zejména podpis smlouvy o převodu podílu ve společnosti KTS 

EKOLOGIE s.r.o. z Obce Zakřany na nově založený Dobrovolný svazek obcí KTS EKOLOGIE.  

 
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 
 
 

12. Žádost o poskytnutí finančního daru (Sokol) 
Starosta seznámil zastupitele s žádostí o finanční příspěvek na Cimbálovou muziku pro TJ 
Sokol Zakřany, při příležitosti oslav 110 let výročí založení kopané v Zakřanech. (příloha 
č. 9) 
 
Usnesení č. 12/4/2022: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 
s c h v a l u j e   finanční příspěvek na Cimbálovou muziku pro TJ Sokol Zakřany, při 
příležitosti oslav 110 let výročí založení kopané v Zakřanech, v částce 15 000 Kč. 
 
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 
 

13. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330061968/001-GPM 
Starosta seznámil zastupitelstvo se smlouvou o zřízení věcného břemene č. ZN-
014330061968/001-GPM. (příloha č. 10) 
 
Usnesení č. 13/4/2022: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 
s c h v a l u j e   smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330061968/001-GPM. 
 
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 
 

14. Žádost o vyjádření k studii posklizňové linky (AZOS) 

Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí o vyjádření ke studii projektu pro společné 
povolení stavby „Posklizňová linka“. (příloha č. 11) 
 
Usnesení č. 14/4/2022: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 
s c h v a l u j e   studii projektu pro společné povolení stavby „Posklizňová linka“ pro firmu 
AZOS s. r. o. 
 
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se - 0 
 

15. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 

Starosta seznámil zastupitelstvo se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje na restaurátorskou opravu centrálního kamenného kříže na 
hřbitově. (příloha č. 12) 
 
Usnesení č. 15/4/2022: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 
s c h v a l u j e   Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na 
restaurátorskou opravu centrálního kamenného kříže na hřbitově v částce 36.000 Kč. 



 
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 
 

16. Žádost o schválení pořízení herních prvků a investiční dotaci pro ZŠ  

Starosta seznámil zastupitelstvo se Žádostí o schválení pořízení herních prvků a 
investiční dotaci pro ZŠ. (příloha č. 13) 
 
Usnesení č. 16/4/2022: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 
s c h v a l u j e   pořízení herních prvků a investiční dotaci pro ZŠ ve výši 130 000 Kč. 
 
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 
 

17. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Zakřany č. 
6/21 

Starosta seznámil zastupitelstvo s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o sběru, přepravě a 
odstraňování odpadu v obci Zakřany č. 6/21. (příloha č. 14) 
 
Usnesení č. 17/4/2022: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 
s c h v a l u j e   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci 
Zakřany č. 6/21. 
 
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 
 
 
Diskuze:  
 
Nová MŠ: starosta: zadání územní studie na plochu Z 7 naproti bytovkám – tam by se mělo 
rok počkat, kdy by se už studie nemusela dělat, pokud by se rozhodlo, že se dělat bude, 
tak zadání zpracoval Stavební úřad v Rosicích. Obeslal 4 firmy na zpracování studie na 
novou MŠ. Jedna z firem nepodala cenovou nabídku včas. 
Oprava místností v č. p. 92: starosta: jako náhradní školka: jsou strhané stropy, vyklízí se 
půdní prostory. M. Hála se ptal na statika, co přesně má vydat. Starosta tam zavedl statika 
i tesaře. Ať se domluví odborníci spolu, jak to spravit. Podlaha je v pořádku. Statik slíbil, 
že na čem se s tesařem domluví, pošle co nejdřív. Ale dohodu nedodržel. Stále ho upomíná. 
Je domluvená i kuchyňská linka a všechno bude starosta posílat hygieně.  
Nové vybavení kuchyně: starosta: zařízení je dost drahé, ale firma je schopná zajistit 
dotaci, která by činila až 60 %, ale pořizovací hodnota by měla být 1 milion korun, aby se 
o dotaci mohlo žádat. Musí být zřejmá úspora energií.  
Herní prvky do ZŠ: zastupitelstvo by je vidělo v zahradě u školy, po domluvě s ředitelkou, 
paní Večeřová (školnice) si myslí, že to bude ve dvoře. 
 
 
Starosta obce na závěr poděkoval všem přítomným za účast a po projednání všech bodů 
programu ukončil 4. zasedání Zastupitelstva obce Zakřany v 19.15 hodin. 
 
                                                                                        
                                                                                      ….………………………..…….. 



       starosta Milan Veverka 
 
 
Ověřovatelé zápisu:    Petra Grzebinská    .............................................. 
 
                                                      Vladimír Veleba                                   ………………… 


