
Z Á P I S 4/2021 
o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Zakřany 

konaného dne 25. 10. 2021 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, Petra Grzebinská, Ing. Vladimír Veleba, David Cibulka, Petr Kopáček, 
Libor Šoukal, Robert Sachs. 
 
Omluveni:  
 

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 6 členů 
zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.  
Dále přednesl program zasedání. Zapisovatelkou byla jmenována paní Martina 
Pospíšilová, jako ověřovatele navrhuje pana Davida Cibulku a pana Vladimíra Velebu. 
 
Návrh programu zasedání ze dne 18. 10. 2021: 

1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program) 
2. Kontrola úkolů (zatopená komunikace Křiby) 
3. Rozpočtová opatření  
4. Kupní smlouva (prodej pozemků - AZOS) 
5. Smlouva o smlouvě budoucí (el. přípojka p. Kunc) 
6. Příkazní smlouva (služby v oblasti dotací) 
7. Kupní smlouva (pozemek p. č. 18) 
8. Zajištění spolufinancování sociálních služeb 
9. Žádost o použití prostředků z investičního fondu školy 
10. Smlouva o dílo na provozování ČOV a kanalizace 
11. Žádost o poskytnutí finančního daru 
12. Smlouva o smlouvě budoucí (el. přípojka p. Barák) 
13. Příkazní smlouva Via Consult 
14. Cenová nabídka (multifunkční hřiště) 

 
Starosta navrhl přidat do programu: 

15. Darovací smlouva (AZOS) 
16. Žádost o dotaci na MMR (workout) 

 
Různé 
Diskuze 
Závěr 
 
Usnesení č. 1/4/2021: 
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. Kupní smlouva (prodej pozemků - AZOS) 



5. Smlouva o smlouvě budoucí (el. přípojka p. Kunc) 
6. Příkazní smlouva (služby v oblasti dotací) 
7. Kupní smlouva (pozemek p. č. 18) 
8. Zajištění spolufinancování sociálních služeb 
9. Žádost o použití prostředků z investičního fondu školy 
10. Smlouva o dílo na provozování ČOV a kanalizace 
11. Žádost o poskytnutí finančního daru 
12. Smlouva o smlouvě budoucí (el. přípojka p. Barák) 
13. Příkazní smlouva Via Consult 
14. Cenová nabídka (multifunkční hřiště) 
15. Darovací smlouva (AZOS) 
16. Žádost o dotaci na MMR (workout) 

 
 

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 
 
 

2. Kontrola úkolů 
Na místní komunikaci „Křiby“ se po deštích drží na velké ploše voda – úkol trvá. 
 
Usnesení č. 2/4/2021: 
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 – 7, proti – 0, zdržel se – 0 
 
 

3. Rozpočtová opatření  
Místostarosta předložil ZO rozpočtová opatření č. 6 a 7/2021 která provedl starosta 
v rámci své schválené pravomoci. (příloha č. 1) 
 
Usnesení č. 3/4/2021: 
Zastupitelstvo obce Zakřany  
v z a l o   n a   v ě d o m í   rozpočtová opatření č. 6 a 7/2021 
 
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se - 0 
 

4. Kupní smlouva (prodej pozemků - AZOS) 
Starosta seznámil zastupitele s návrhem Kupní smlouvy s firmou AZOS s. r. o., na koupi 
pozemků ve vlastnictví obce. (příloha č. 2) 
 
Usnesení č. 4/4/2021: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 
s c h v a l u j e   Kupní smlouvu na prodej pozemků p. č. 843/22, 843/70, 843/89, 843/90, 
843/106 a 850/1 firmě AZOS s. r. o., v částce 172.000,00 Kč bez DPH.  
 
Hlasování: pro – 6, proti – 1, zdržel se – 0 
 



5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB (ZN-001030067811/002-DURP) 
Starosta seznámil zastupitele s návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí, týká se stavby 
Zakřany – Kunc: NN přip. kab. sm. (příloha č. 3) 
 
Usnesení č. 5/4/2021: 
Zastupitelstvo obce Zakřany  
s c h v a l u j e   Smlouvu o smlouvě budoucí č. ZN-001030067811/002-DURP o zřízení VB. 
 
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0  
 

6. Příkazní smlouva o podmínkách poskytování služeb v oblasti dotačního managementu 

Starosta seznámil zastupitele s Příkazní smlouvou o podmínkách poskytování služeb 
v oblasti dotačního managementu na prodloužení sítí a komunikace „u Slavíků“.  
(příloha č. 4) 
 
Usnesení č. 6/4/2021: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 
s c h v a l u j e   Příkazní smlouvu o podmínkách poskytování služeb v oblasti dotačního 
managementu projektu „Zakřany – prodloužení sítí a komunikace“ s firmou 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. 
 
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 
 

7. Kupní smlouva (pozemek p. č. 18) 
Starosta seznámil zastupitele s návrhem Kupní smlouvy na pozemek p. č. 18.  
(příloha č. 5) 
 
Usnesení č. 7/4/2021: 
Zastupitelstvo obce Zakřany  
s c h v a l u j e   Kupní smlouvu na pozemek p. č. 18, o výměře 72 m2, v částce 200 Kč/m2. 
Celá kupní cena činí 14 400,- Kč.  
 
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 
 

8. Zajištění spolufinancování sociálních služeb 
Starosta seznámil zastupitele s Žádostí o spolupráci ve věci zajištění spolufinancování 
sociálních služeb. (příloha č. 6) 
 
Usnesení č. 8/4/2021: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 
po projednání a v souladu s ustanovením §84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje systém spolufinancování 
sociálních služeb pro správní obvod ORP Rosice, který se zakládá na aktuálně platných 
Pravidlech financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro léta 2021 – 2022. 
Příslib spolufinancování pro rok 2022 se týká těchto poskytovatelů sociálních služeb: 
Penzion pro důchodce Rosice, PO, pečovatelská služba, identifikátor služby 5072219, 
přepočtený úvazek přímé péče dle počtu klientů 0,05, v částce 7 128,- Kč, Paspoint, z. ú., 
raná péče, identifikátor služby 1570739, přepočtený úvazek přímé péče dle počtu 
klientů 0,1, v částce 14 933,- Kč, Paspoint, z. ú., osobní asistence, identifikátor služby 



9977309, přepočtený úvazek přímé péče dle počtu klientů 0,12, v částce 4 666,- Kč, 
Slezská diakonie, raná péče, identifikátor služby 9734991, přepočtený úvazek přímé 
péče dle počtu klientů 0,04, v částce 5 973,- Kč. 
 
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 
 

9. Žádost o použití prostředků z investičního fondu školy 

Starosta seznámil zastupitelstvo s Žádostí o použití prostředků z investičního fondu školy 
z důvodu nákupu elektrické výklopné pánve. (příloha č. 7) 
 
Usnesení č. 9/4/2021: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 
s c h v a l u j e  Žádost o použití prostředků z investičního fondu školy a změnu části 
provozního příspěvku na příspěvek investiční. 
 
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se - 0 
 

10. Smlouva o dílo na provozování ČOV a kanalizace 

Starosta seznámil zastupitelstvo se Smlouvou o dílo na provozování ČOV a kanalizace 
v Zakřanech z důvodu přejmenování stávajícího zhotovitele. (příloha č. 8) 
 
Usnesení č. 10/4/2021: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 
s c h v a l u j e   Smlouvu o dílo č. 10/21na provozování ČOV a kanalizace v Zakřanech od 
firmy Magic Water s. r. o., v částce 72 000,- Kč bez DPH za kalendářní rok a zároveň 
ukončení Smlouvy o dílo č. 01/17 bez udání důvodu. 
 
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se - 0 
 

11. Žádost o poskytnutí finančního daru  
Starosta seznámil zastupitelstvo s Žádostí o poskytnutí finančního daru pro volejbalisty 
ze Zakřan, kteří slaví 25 let trvání. (příloha č. 9) 
 
Usnesení č. 11/4/2021: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 
s c h v a l u j e   Žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce pro volejbalisty ze 
Zakřan v částce 15 000,- Kč. 
 
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 
 
 

12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB (ZN-001030070160/002-DURP) 
Starosta seznámil zastupitele s návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí, týká se stavby 
Zakřany – Barák, garáž NN přip. Kab. sm. (příloha č. 10) 
 
Usnesení č. 12/4/2021: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 
s c h v a l u j e   Smlouvu o smlouvě budoucí č. ZN-001030070160/002-DURP o zřízení VB.  
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 



 
 

13. Příkazní smlouva Via Consult 
Starosta seznámil zastupitele s Příkazní smlouvou na činnosti spojené s výběrem 
dodavatele na veřejnou zakázku na prodloužení komunikace a inženýrských sítí ke 
Slavíkům. (příloha č. 11) 
 
Usnesení č. 13/4/2021: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 
s c h v a l u j e   Příkazní smlouvu na veřejnou zakázku s výběrem dodavatele v rámci 
veřejné zakázky s názvem: Obec Zakřany – prodloužení místní komunikace p. č. 713/5, 
1558, 1559 a inženýrských sítí s firmou VIA Consult a. s. 
 
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 
 

14. Cenová nabídka (multifunkční hřiště) 
Starosta seznámil zastupitelstvo s možností získání dotací na vybudování víceúčelového 
hřiště a cenovou nabídkou od firmy Gold Return. (příloha č. 12) 
 
Usnesení č. 14/4/2021: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 
s c h v a l u j e   zahájení přípravných prací pro stavbu víceúčelového hřiště (projektová 
dokumentace, stavební povolení a dotace).  
 
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 
 

15. Darovací smlouva 

Starosta seznámil zastupitelstvo s Darovací smlouvou od firmy AZOS, s. r. o. 
 
Usnesení č. 15/4/2021: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 
s c h v a l u j e   Darovací smlouvu od firmy AZOS, s. r. o., a přijímá dar v částce 80 000,- Kč. 
 
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se - 0 
 

16. Žádost o dotaci na MMR 

Starosta oznámil zastupitelstvu, že je potřeba zažádat o dotaci na workoutové prvky 
Ministerstvo pro místní rozvoj. 
 
Usnesení č. 16/4/2021: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 
s c h v a l u j e   podání žádosti o dotaci na realizaci projektu WORKOUT ZAKŘANY do 
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210H Podpora 
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. 
 
 
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se - 0 
 
Různé:  



 
Diskuze:  
 
p. Šilhavý: zeptal se na obchvat 
Starosta: napsal hejtmanovi a ten mu vzkázal, že se má obrátit na pana Crhu. S ním není 
spokojený, protože pan Crha, ikdyž mu napsal, neodpovídá. Už s ním jednou chtěl vyřešit 
neuspokojivou situaci silnice na Výsek a opravu mostku u hřbitova, ale Crha odpověděl, 
že opravovat silnice této kategorie není v plánu. Zároveň se řeší sůl na posyp, pan Doležal 
ze SÚS napsal, že obce už nebudou solí na posyp zásobovat. 
p. Šilhavý: k panu Crhovi se nelze nijak dostat. Může se pokusit o něco za svou osobu – 
třeba se objednat k panu hejtmanovi a domluvit schůzku. 
Starosta: není problém, ať to zkusí. 
p. Kopáček: a jak dlouho už se čeká na vyjádření k obchvatu silnice 1/23. 
p. Veleba: je náročné se kamkoliv dovolat. 
 
p. Krček: a co mobilní rozhlas? Už je to půl roku, co se o tom mluvilo a nic se neděje. 
p. Veleba: ve Zpravodaji bude o mobilním rozhlasu článek, aby se lidi dozvěděli, jak by to 
mělo fungovat, aby se to začátkem roku rozjelo. 
 
p. Šilhavý: jak se díváme na rozklikávací rozpočet na obci. 
Starosta: není proti, přesto, kdo má zájem, může se na obci zeptal na jakoukoliv fakturu. 
 
p. Šoukal: k mobilnímu rozhlasu, jestli to není zbytečné, když máme v obci tolik jiných 
způsobů oznamování, co kde se děje. 
p. Krček: myslím si, že by to bylo dobré.  
p. Veleba: že už zde máme 4 kanály, kterými se občanům sděluje. 
p. Krček: třeba rozhlas nebývá slyšet. 
 
 
 
 
Starosta obce na závěr poděkoval všem přítomným za účast a po projednání všech bodů 
programu ukončil 4. zasedání Zastupitelstva obce Zakřany v 18.50. 
 
                                                                                        
                                                                              
                                                                                       ….………………………..…….. 

       starosta Milan Veverka 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:    David Cibulka   .............................................. 
 
                                                      Vladimír Veleba                                    ………………………………. 
 


