
Z Á P I S 
o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Zakřany konaného dne 

3.4. 2019 v sále Obecního úřadu v Zakřanech 
 
Starosta obce Milan Veverka zahájil 3. zasedání zastupitelstva obce Zakřany dne 3.4.2019, v 17.00 hodin a 
přivítal přítomné občany i členy zastupitelstva. 
 
Přítomni:  Veverka M., Ing. Veleba V., Ing. Hála M., Cibulka D., Šoukal L., Kopáček P., Sachs R. 
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 27.3.2019 do 3.4.2019.                               
 
Dále oznámil, že je přítomno 6 členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
Jako zapisovatel byl navržen Ing. Hála M. a ověřovatelé pan Cibulka D. a pan Sachs R. 
 
Návrh usnesení :     
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zapisovatele Ing. Hála M. a ověřovatele pana Cibulka D. a pana Sachs R. 
                            
USNESENÍ č. 2019/3/1 – 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 

- rozpočtové opatření 
- výběr zhotovitele naučné stezky 
- schválení smlouvy na vybudování naučné stezky 
- schválení návrhu smlouvy o smlouvě. budoucí (E-ON) 

4. Různé 
5. Diskuse 
6. Závěr 

Starosta vznesl dotaz, ohledně doplnění programu veřejného zasedání zastupitelstva. 
 
Dále doplnil starosta program veřejného zasedání o: 

- schválení účetní závěrky obce k 31.12.2018 
- schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ 
- schválení smlouvy s OSA 
- schválení smlouvy o dotaci z rozpočtu obce pro Sokol Zakřany 

 
Návrh usnesení:     
Zastupitelstvo obce schvaluje program 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce, jak je přednesl starosta. 
 
USNESENÍ č. 2019/3/2 – bylo schváleno hlasováním: pro členů 7 , proti  0 , zdržel se 0 
 
 
2. Kontrola úkolů:  
Zůstávají: 
Stromy vedle ČOV (po rekonstrukci ČOV) 
Prohlubeň v asfaltu na "Křibech" 



 
3. Návrhy na projednání zastupitelstvu 
 
Rozpočtové opatření 
 
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.  
 
Návrh usnesení:     
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2. 
 
USNESENÍ č. 2019/3/3 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2. 
 
Výběr zhotovitele naučné stezky 
Starosta seznámil přítomné s výsledky výběrového řízení naučné stezky Zakřany-Zbýšov. 
 
Návrh usnesení:     
Zastupitelstvo obce schvaluje vybraného dodavatele pana Milana Čarvaše/Zahrady Čarvaš. 
 
USNESENÍ č. 2019/3/4 – bylo schváleno hlasováním: pro členů 7 , proti  0 , zdržel se 0 
 
Schválení smlouvy na vybudování naučné stezky 
Starosta seznámil přítomné se smlouvou o dílo na vybudování naučné stezky Zakřany-Zbýšov. 
 
Přílohy: Smlouvy na vybudování naučné stezky 
 

Návrh usnesení:     
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na vybudovaní naučné stezky Zakřany-Zbýšov. 
 

USNESENÍ č. 2019/3/5 – bylo schváleno hlasováním: pro členů 7 , proti  0 , zdržel se 0 
 
Schválení návrhu smlouvy o smlouvě. budoucí (E-ON) 
 
Starosta seznámil přítomné občany a se smlouvou o smlouvě budoucí. 
 
Přílohy: Návrh smlouvy o smlouvě budoucí. 
 

Návrh usnesení:     
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí s distributorem EON. 
 

USNESENÍ č. 2019/3/6 – bylo schváleno hlasováním: pro členů 7 , proti  0 , zdržel se 0 
 
Schválení účetní závěrky obce k 31.12.2018 
Starosta vysvětlil přítomným  
 
Přílohy: účetní uzávěrka obce k 31.12.2018 
 
Návrh usnesení:     
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku obce k 31.12.2018 
 
USNESENÍ č. 2019/3/7 – bylo schváleno hlasováním : pro členů 7 , proti  0 , zdržel se 0 
 
 
 
 
 
 



 
Schválení smlouvy s OSA 
Starosta seznámil přítomné s smlouvou s OSA. 
 
Přílohy: Smlouva 
 
Návrh usnesení:     
Zastupitelstvo obce návrh smlouvy neschvaluje. Pověřuje starosty obce, aby zjistil více nejasných informací ve smlouvě a 
prověřil platnost smlouvy.  

 
USNESENÍ č. 2019/3/8 – nehlasováno 
 
Schválení smlouvy o dotaci z rozpočtu obce pro Sokol Zakřany 
Starosta seznámil přítomné s obsahem smlouvy s tělovýchovnou jednotou Sokol Zakřany 
 
Přílohy: Smlouva o dotaci z rozpočtu obce pro Sokol Zakřany 

Návrh usnesení :     
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dotaci z rozpočtu obce pro Sokol Zakřany 

USNESENÍ č. 2019/3/9 – bylo schváleno hlasováním: pro členů 7 , proti  0 , zdržel se 0 
 
Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ k 31.12.2019 
 
USNESENÍ č. 2019/3/10 – bylo schváleno hlasováním: pro členů 7 , proti  0 , zdržel se 0 
 
 
4. Různé 
Starosta: 
ČOV – od výrobní haly pana Multuše kanalizací vytékalo větší množství znečištěných splaškových vod. 
Prověřujeme o jaké splaškové vody se jedná. Odtok od výrobní haly byl zastaven. 
 
5. Diskuse 

 
6. Závěr: Starosta ukončil veřejné zasedání zastupitelstva v 18:00 hod. a poděkoval přítomným za účast.  
 
Zapisovatel: Ing. Hála M.     Ověřovatelé :  Cibulka D. a Sachs R. 
 
 
 


