ZÁPIS
o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Zakřany
konaného dne 22.10. 2019
v sále Obecního úřadu v Zakřanech
Starosta obce Milan Veverka zahájil 7. zasedání zastupitelstva obce Zakřany dne 22.10.2019, v 17.30
hodin a přivítal přítomné občany i členy zastupitelstva.
Přítomni:
Veverka M., Ing. Veleba V., Ing. Hála M., Kopáček P., Cibulka D.
Omluveni:
Sachs R., Šoukal L.

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 15.10.2019 2019 do 22.10.2019.
Dále oznámil, že je přítomno 5 členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Jako zapisovatel byl navržen Ing. Hála M. a ověřovatelé Cibulka D., Kopáček P.,
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zapisovatele Ing. Hála M. a ověřovatele pana Cibulka D., Kopáček P.
USNESENÍ Č. 1
Bylo schváleno hlasováním:

pro členů

5

proti

0

zdržel se

0

Program:
Starosta přednesl návrh programu zasedání.
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
3.1.
Schválení smlouvy o bezplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
3.2.
Rozpočtové opatření č.8
3.3.
Žádost o vyjádření na akci smlouva o smlouvě budoucí p. Jealouse
3.4.
Smlouva o zřízení věcného břemene el. přípojky p. Procházka
4. Různé
5. Diskuse
6. Závěr

Starosta vznesl dotaz, ohledně doplnění programu veřejného zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce, jak je přednesl
starosta.
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USNESENÍ Č. 2
Bylo schváleno hlasováním:

pro členů

5

proti

0

zdržel se

0

2. KONTROLA ÚKOLŮ:
-

Stromy vedle ČOV (po rekonstrukci ČOV)
Prohlubeň v asfaltu na "Křibech"

3. NÁVRHY NA PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVU
Příchod omluveného člena zastupitelstva pana L. Šoukala.
3.1. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O BEZPLATNÉM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITÝM VĚCEM
Jedná se o navracení pozemku v majetku ČR obci.
Příloha: Smlouva č. BP – 19/253; 19/255
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o bezplatném vrácení pozemku obci v majetku státu.
USNESENÍ Č. 3
Bylo schváleno hlasováním:

3.2.

pro členů

6

proti

0

zdržel se

0

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.8
Místostarosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 8
USNESENÍ Č. 4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8.

3.3. ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ NA AKCI SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ P. JEALOUSE
Přípojka el. energie parcely pro stavbu za jednorázovou úplatu 1000,-Kč
Příloha: Smlouva č. 1030053397/001.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost na akci smlouva o smlouvě budoucí pro p. Jealouse.
USNESENÍ Č. 5
Bylo schváleno hlasováním:

pro členů
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proti

0

zdržel se

0
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3.4.

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE EL. PŘÍPOJKY PANA PROCHÁZKY

Jedná se o uložení IS do obecního pozemku za jednorázovou úplatu 1000,-Kč
Příloha: Smlouva č. ZN-014330053709/001

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene.
USNESENÍ Č. 6
Bylo schváleno hlasováním:

pro členů

6

proti

0

zdržel se

0

4. RŮZNÉ
Starosta
Bude začínat stavba odkanalizování návsi. Čeká se pouze na odsouhlasení dotace na výstavbu
odkanalizování návsi a stavba nové ČOV. Začne se cca do jednoho měsíce.

5. DISKUSE
Občan - Kdy bude termín vítání občánků?
Starosta – Vítání občánku je naplánováno na 24.11.2019
Příchod omluveného člena zastupitelstva pana R. Sachse.
D. Cibulka – Poděkoval panu Liškovy za uvolnění hlavní silnice tím že parkuje auto u kostela.
Starosta – Popsal občanům, že pokračuje na získání všech pozemku z majetku státu do vlastnictví obce.
Převážně se jedná o pozemky u bytovek.
Dále je pokračuje projektování IS a komunikace od křižovatky u bytovek ke Slavíkům. Stav se odtáhne
do dokumentace pro stavební povolení a bude se čekat na dotace. Nový asfalt bychom chtěli od
Slavíkových až ke kostelu, ale je zde problém. Domy, které jsou od křižovatky k bytovkám až k rybníku
jsou napojeny do dešťové kanalizace místo do splaškové. Splaškové vody vytékají do potoka vedle
rybníku.
V následujících dnech dostanete mimořádný časopis s návrhem, jak by mohla vypadat náves, ke které
se budete moci vyjádřit.
U školy bude přistaven kontejner na papír.
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6. ZÁVĚR
Starosta ukončil veřejné zasedání zastupitelstva v 17:53 hod. a poděkoval přítomným za účast.

Zapisovatel:
Ing. Marek Hála

Ověřovatelé:

David Cibulka

Petr Kopáček
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