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

konaného dne 7. 7. 2020 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, Petra Grzebinská, David Cibulka, Robert Sachs 
 
Omluveni: Libor Šoukal 
Neomluveni: Petr Kopáček 
 
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 5 členů 
zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.  
Dále přednesl program zasedání. Zapisovatelkou byla jmenována paní Martina 
Pospíšilová, jako ověřovatele navrhuje pana Vladimíra Velebu a Roberta Sachse 
 
Návrh programu zasedání ze dne 30. 6. 2020: 
            1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program) 

2. Kontrola úkolů (zatopená komunikace Křiby) 
3. Výběr zhotovitele pro pokládku živičného povrchu 

 
 
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. Výběr zhotovitele pro pokládku živičného povrchu 
 

Hlasování: pro – 5, 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. Výběr zhotovitele pro pokládku živičného povrchu 



Starosta vyzval k předložení cenové nabídky pět firem a tyto předložil ZO: firma PORR 
438.829 Kč bez DPH, firma Colas 480.904 Kč bez DPH, firma STRABAG a. s. 482.183 Kč 
bez DPH, firma HT ROAD – ta pokládku asfaltu neprovádí, firma SOUKUP MILOŠ 446.525 
Kč bez DPH. (příloha č. 1) 
 
Usnesení č. 3: 
Zastupitelstvo obce Zakřany  
s c h v a l u j e   firmu SOUKUP MILOŠ jako zhotovitele pro pokládku živičného povrchu. 
 
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 
 
 
Různé:  
- starosta sdělil, že na nové Čov byl proveden zásyp stěn, ale voda stále prosakuje 
- místostarosta k tomu poznamenal, že by měla být udělaná jímka  
- starosta sdělil, že jímky jsou dvě 
- starosta ohledně zaasfaltování návsi sdělil, že se stále čeká na kamerové zkoušky 
- starosta ujistil, že firma SOUKUP bude mít asfalt položený za dva dny, jakmile budou 
hotové kamerové zkoušky 
 
Diskuze: 
- p. Bok navrhl, aby se v novém asfaltu myslelo na otvor pro máju na hody  
- starosta odpověděl, že do nového asfaltu se díry dělat nebudou. 
 
Starosta obce na závěr poděkoval všem přítomným za účast a po projednání všech bodů 
programu ukončil 4. zasedání Zastupitelstva obce Zakřany v 18.15 hod. 

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

 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:    Vladimír Veleba  .............................................. 
 
                                        
                                    Robert Sachs               .............................................. 
 
 

 
 
 
 
 
 


