ZÁPIS
o průběhu 5. zasedání zastupitelstva obce Zakřany
konaného dne 5. 10. 2020 na OÚ v Zakřanech
Starosta obce pan Milan Veverka (dále jen starosta) zahájil 5. zasedání zastupitelstva obce
Zakřany (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.00 hodin a všechny přivítal.
Přítomni: Milan Veverka, Ing. Vladimír Veleba, Petra Grzebinská, David Cibulka, Robert Sachs,
Petr Kopáček, Libor Šoukal.
Omluveni:
Neomluveni:
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 pana Vladimíra Velebu a Davida Cibulku.
Návrh programu zasedání ze dne 23. 9. 2020:
1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program)
2. Kontrola úkolů (zatopená komunikace Křiby)
3. Rozpočtová opatření č. 5, 6, 7
4. Zrušující obecně závazná vyhláška
5. OZV o místním poplatku ze psů
6. OZV o místním poplatku ze vstupného
7. Smlouva o zřízení věcného břemene
8. Žádost o spolufinancování sociálních služeb
9. Žádost o řešení situace parkování na ulici Drahy
Starosta navrhl přidat do programu:
10. Žádost p. Mühlberga o poskytnutí výjimky u zpoplatnění odvádění odpadních vod
11. Smlouva o zřízení věcného břemene (přeložka NN na Oú)
a změnit bod 3. na opatření č. 6, 7.
Různé
Diskuze
Usnesení č. 1:
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 č. 6, 7/2020
4. Zrušující obecně závazná vyhláška
5. OZV o místním poplatku ze psů
6. OZV o místním poplatku ze vstupného
7. Smlouva o zřízení věcného břemene
8. Žádost o spolufinancování sociálních služeb

9. Žádost o řešení situace parkování na ulici Drahy
10. Žádost p. Mühlberga o poskytnutí výjimky u zpoplatnění odvádění odpadních vod
11. Smlouva o zřízení věcného břemene (přeložka VN na Oú)
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:
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)

3. Rozpočtová opatření č. 6, 7/2020
Místostarosta předložil ZO rozpočtové opatření č. 6, 7/2020, které provedl starosta
v rámci své schválené pravomoci. (příloha č. 1)
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Zakřany
v z a l o n a v ě d o m í rozpočtová opatření č. 6, 7.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

4. Zrušující obecně závazná vyhláška č. 2/2020
Starosta předložil ZO Zrušující obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se ruší
obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místních poplatcích. (příloha č. 2)
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Zakřany
s c h v a l u j e Zrušující obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se ruší obecně
závazná vyhláška č. 1/2019 o místních poplatcích.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
Starosta předložil ZO Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů č. 3/2020
(příloha č. 3)
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Zakřany
s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů č. 3/2020.

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

6. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného
Starosta předložil ZO Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze vstupného č.
4/2020. (příloha č. 4)
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Zakřany
s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze vstupného č. 4/2020.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

7. Smlouva o zřízení věcného břemene
Starosta předložil ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330055323/001.
(příloha č. 5)
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Zakřany
s c h v a l u j e Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330055323/001.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

8. Žádost o spolufinancování sociálních služeb
Starosta předložil ZO žádost o spolufinancování sociálních služeb na území správního
obvodu ORP Rosice na rok 2021. (příloha č. 6)
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Zakřany
s c h v a l u j e po projednání a v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, systém spolufinancování
sociálních služeb pro správní obvod ORP Rosice, který se zakládá na aktuálně platných
Pravidlech řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta
2020 – 2021 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. Příslib spolufinancování
pro rok 2021 se týká těchto poskytovatelů sociálních služeb: Penzion pro důchodce
Rosice, PO, pečovatelská služba, identifikátor služby 5072219, úvazek přímé péče 0,11,
v částce 14 288,- Kč, Paspoint,z. ú., raná péče, identifikátor služby 1570739, úvazek
přímé péče 0,06, v částce 8 226,- Kč.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

9. Žádost o řešení situace parkování na ulici Drahy
Starosta předložil ZO žádost o řešení parkování v ulici „Drahy“, kterou zaslal pan Skokan
z čísla 55. (příloha č. 7)

Usnesení č. 9:

Zastupitelstvo obce Zakřany
d o p o r u č u j e nastavit pravidla pro parkování v ulici Drahy, v případě nedodržení
domluvených pravidel bude celá záležitost znovu projednána na nejbližším zasedání
zastupitelstva.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

10. Žádost p. Mühlbergra o poskytnutí výjimky u zpoplatnění odvádění odpadních vod
Místostarosta předložil ZO Žádost o poskytnutí výjimky zpoplatnění odvodu odpadních
vod, kterou poslal pan Mühlberger z č. 60. (příloha č. 8)
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Zakřany
s c h v a l u j e platbu stočného pro „Pohostinství 60“ v paušální částce 1.800 Kč/rok.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

11. Smlouva o zřízení věcného břemene (přeložka VN na Oú)
Starosta předložil ZO Smlouvu o zřízení VB č. ZN-014330054437/001 (příloha č. 9)

Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Zakřany
s c h v a l u j e Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330054437/001 (přeložka
VN na Oú)
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Různé:
- obchvat – starosta oslovil Mgr. Dvořáčka, který za obec vypracoval připomínku, ale
Kraj na námitku vůbec neodpověděl. Je možnost soudního řízení, jedna obec se bude
soudit. Mgr. Dvořáček vypracuje návrh žaloby.
- nová ČOV - starosta sdělil, že budova ČOV je v katastrofálním stavu, oprava by byla
velice drahá. Navrhuje ji zbourat a postavit novou budovu. Pokud půdorys bude stejný
jako půdorys staré budovy, bude to řešeno, jako změna stavby před dokončením.
- náves – starostovi se přihlásil ještě jeden architekt, který vypracuje studii na úpravu
návsi. Do konce října roku 2020 by se měl vybrat jeden návrh a na něm začít pracovat.
Pan Kopáček prý studie ještě neviděl, starosta upřesnil, že tyto studie jsou známy a byly
součástí ankety mezi občany. P. Grzebinská navrhla vybrat návrh do konce listopadu,
protože panu Šoukalovi se to zdálo moc rychlé a chtěl vybrat návrh studie do konce
roku.
- inženýrské sítě ke „Slavíkům“ – máme vydané stavební povolení a zahájili jsme příravu
žádosti o dotace.

Diskuze:
- p. Cibulka sdělil, že se mu zdá všeho moc.
- Starosta odpověděl, že úřadům všechno dlouho trvá, takže je potřeba začít, aby alespoň
něco bylo do konce volebního období hotové.
- p. Šilhavý sdělil k obchvatu, že opravdu Kraj nekomunikuje. Že obchvat může být, ale je
potřeba diskuze, aby se obchvat trochu posunul. Že řešení se určitě najde, ale pokud ne,
tak by se měla podat žaloba. Ale ne na celý obchvat, pouze okolí Zakřan.
- p. Rudolf oznámil, že se sepisovala petice proti obchvatu už před lety. Navrhoval se
tunel. Jediný výsledek byl, že se to zastavilo.
- p. Veleba, že je potřeba zjistit lhůtu, do které se můžou žaloby podávat
- starosta se objedná co nejdříve u hejtmana, aby zjistil víc, než se podá žaloba.
- p. Rudolf se ptal, jestli je možnost na obecní akce získat dotace.
- starosta odpověděl, že dotace jsou vypsané na téměř vše, co chce obec dělat. A to až do
výše 75% na některé akce.
- parkování v ulici „Drahy“ – p. Skokan, proč nezakročí městská policie, starosta, že
městská policie parkování neřeší. P. Friedl řekl, že se on i sousedi s autama posunuli a
pan Skokan s řešením souhlasil. Paní Mlénská, že by chtěla parkovací místo blízko domu,
pan Chatrný také. Padl dotaz na parkování před MŠ, ale tam to není dostatečně široké.
- pan Hruška by chtěl vydláždit cestičku od bytovek ke školce. Prý je tam bláto, když prší.
Starosta i místostarosta sdělili, že to není zkratka pro obyvatele, že je to cestička pro
děti, aby nemuseli chodit do lesa kolem silnice.

Starosta obce na závěr poděkoval všem přítomným za účast a po projednání všech bodů
programu ukončil 5. zasedání Zastupitelstva obce Zakřany v 19.30 hod.

Zápis vyhotoven dne 7. 10. 2020

……………………….. ………..
starosta Milan Veverka

Ověřovatelé zápisu:

Vladimír Veleba

David Cibulka

..............................................

.............................................

