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Z Á P I S 
o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Zakřany  
konaného dne 12.12. 2019  
v sále Obecního úřadu v Zakřanech 

 
Starosta obce Milan Veverka zahájil 8. zasedání zastupitelstva obce Zakřany dne 12.12.2019, v 17.00 
hodin a přivítal přítomné občany i členy zastupitelstva. 
 

Přítomni:   

Ing. Veleba V., Ing. Hála M., Cibulka D., Kopáček P., Sachs R., Veverka M., Šoukal L 

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 25.11.2019 2019 do 12.12.2019.                               

Dále oznámil, že je přítomno 7 členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

Jako zapisovatel byl navržen Ing. Veleba V. a ověřovatelé Ing. Hála M. a pan Sachs R. 

Návrh usnesení:     

Zastupitelstvo obce schvaluje jako zapisovatele Ing. Velebu V.  a ověřovatele  Ing. Hálu M. a pana 

Sachse R. 

USNESENÍ Č. 2019/8/1                  

Bylo schváleno hlasováním: pro členů 7 proti 0 zdržel se 0 

   
Program:  

Starosta přednesl návrh programu zasedání. 

1. Zahájení 

2. Kontrola úkolů 
3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu 
 

3.1 rozpočtové opatření č. 9, č. 10 a č. 11 
3.2 schválení převodu pozemku do vlastnictví obce 
3.3  schválení smlouvy o poskytnutí práv k užívání software 
3.4 schválení smlouvy o smlouvě budoucí (el. přípojka) 
3.5 žádost o povolení umístění trafostanice 
3.6 žádost o finanční příspěvek (šipkařský tým Zakřany) 
3.7 schválení rozpočtu školy na rok 2020 
3.8 návrh rozpočtu neinvestičních nákladů a výnosů školy na rok 2020 
3.9 návrh střednědobého výhledu 2021 - 2022 (škola) 
3.10 návrh úpravy neinvestičních nákladů a výnosů na rok 2019 
3.11 návrh rozpočtu obce na rok 2020 
3.12 návrh střednědobého výhledu na roky 2020-2023 

 
4. Různé 

5. Diskuse 
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6. Závěr 

 

Starosta vznesl dotaz, ohledně doplnění programu veřejného zasedání zastupitelstva. 

Dále doplnil starosta program veřejného zasedání o : 

3.13 Žádost o finanční příspěvek sdružení postižených občanů 
3.14 Smlouva o smlouvě budoucí s firmou Grid Servis 
3.15 Příloha č. 2 ke smlouvě 06/08 
3.16 Dodatek č. 2 o pronájmu nebytových prostor 
3.17 schválení obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 
3.18 schválení smlouvy s OSA 
3.19 schválení smlouvy o zřízení věcného břemene ( Širůček) 
3.20 odsouhlasení cen nájmů, stočného a TKR pro rok 2020 

Návrh usnesení:     

Zastupitelstvo obce schvaluje program 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce tak, jak jej přednesl 

starosta. 

USNESENÍ Č. 2019/8/2                  

Bylo schváleno hlasováním: pro členů 7 proti 0 zdržel se 0 

 

2.  KONTROLA ÚKOLŮ:  

-  

3. NÁVRHY NA PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVU 

3.1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 9, Č. 10 A Č. 11 

Místostarosta seznámil přítomné s detaily rozpočtových opatření č. 9, č. 10 a č. 11 

Přílohy : Rozpočtové opatření č. 9 a 10 

USNESENÍ Č. 2019/8/3           

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9, č. 10 a č. 11 

3.2. SCHVÁLENÍ PŘEVODU POZEMKU DO VLASTNICTVÍ OBCE 

Starosta seznámil s okolnostmi pro žádost obce o převod vlastnictví pozemku p.č. 186/2 do vlastnictví 

obce. 

Příloha: Žádost obce o bezúplatný převod zemědělského pozemku parcelní číslo 186/2 

Návrh usnesení:     

Zastupitelstvo obce schvaluje převod vlastnictví pozemku p.č. 186/2 do vlastnictví obce 

USNESENÍ Č. 2019/8/4 

Bylo schváleno hlasováním: pro členů 7 proti 0 zdržel se 0 
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3.3. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ PRÁV K UŽÍVÁNÍ SOFTWARE 

Starosta účetní seznámil přítomné s tím, že je třeba pravidelně odsouhlasit používání software KEO4 

při činnosti obecního úřadu. 

Příloha: Smlouva o poskytnutí práv k užívání software č. SML-01778/19   

Návrh usnesení:     

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. SML-01778/19  o poskytnutí práv k užívání software č. SML-

01778/19  s firmou ALIS, spol s r.o. IČ : 00672416 

USNESENÍ Č. 2019/8/5 

Bylo schváleno hlasováním: pro členů 7 proti 0 zdržel se 0 

3.4. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O SMLOUVĚ BUDOUCÍ (EL. PŘÍPOJKA) 

Starosta seznámil přítomné s obsahem smlouvy o smlouvě budoucí, týkající se připojení parcely p.č. 

857/2 na elektrickou síť.  

Příloha: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030053985/001 

Návrh usnesení:     

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 

1030053985/001 

USNESENÍ Č. 2019/8/6 

Bylo schváleno hlasováním: pro členů 7 proti 0 zdržel se 0 

3.5.  ŽÁDOST O POVOLENÍ UMÍSTĚNÍ TRAFOSTANICE 

Starosta seznámil přítomné s okolnostmi umístění kioskové trafostanice na pozemku p.č. 1409  

Příloha: Žádost o vyjádření / souhlas se stavbou ( kiosková stanice na pozemku p.č. 1409 ) 

Návrh usnesení:     

Zastupitelstvo obce schvaluje souhlas se stavbou ( kiosková stanice na pozemku p.č. 1409 ) 

USNESENÍ Č. 2019/8/7 

Bylo schváleno hlasováním: pro členů 7 proti 0 zdržel se 0 

3.6. ŽÁDOST O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK (ŠIPKAŘSKÝ TÝM ZAKŘANY) 

Starosta seznámil přítomné s žádostí šipkařského týmu Sokolovna Zakřany o příspěvek na činnost a 

zároveň navrhl částku 2000 Kč. 

Příloha: žádost o finanční příspěvek 

Návrh usnesení:     
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Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek šipkařskému týmu Sokolovna Zakřany ve výši 2000 Kč na rok 

2020. 

USNESENÍ Č. 2019/8/8 

Bylo schváleno hlasováním: pro členů 7 proti 0 zdržel se 0 

3.7. SCHVÁLENÍ ROZPOČTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAKŘANY NA ROK 2020 

Starosta seznámil přítomné s rozpočtem MŠ a ZŠ Zakřany na rok 2020 

Příloha: Rozpočet pro ZŠ a MŠ Zakřany pro rok 2020 

Návrh usnesení:     

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Základní školy a Mateřské školy Zakřany jako vyrovnaný 

s částkou 995 000 Kč na straně příjmů i výdajů. 

USNESENÍ Č. 2019/8/9 

Bylo schváleno hlasováním: pro členů 7 proti 0 zdržel se 0 

3.8. NÁVRH ROZPOČTU NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY NA 

ROK 2020 

Starosta seznámil přítomné s obsahem návrhu rozpočtu neinvestičních nákladů a výnosů na rok 2020 

Příloha: Návrh rozpočtu neinvestičních nákladů a výnosů na rok 2020 

Návrh usnesení:     

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet neinvestičních nákladů a výnosů na rok 2020 Základní školy a 

Mateřské školy Zakřany ve výši 7 315 00 Kč na příjmové i výdajové části. 

USNESENÍ Č. 2019/8/10 

Bylo schváleno hlasováním: pro členů 7 proti 0 zdržel  0 

3.9. NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU 2021 - 2022 ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAKŘANY 

Starosta seznámil přítomné s návrhem střednědobého výhledu 2021 – 2023 ZŠ a MŠ Zakřany 

Příloha: Návrh střednědobého výhledu 2021 - 2022 

Návrh usnesení:     

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh střednědobého výhledu 2021 – 2023 Základní školy a Mateřské 

školy Zakřany 

USNESENÍ Č. 2019/8/11 

Bylo schváleno hlasováním: pro členů 7 proti 0 zdržel se 0 
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3.10. NÁVRH ÚPRAVY NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK 2019 

Starosta seznámil přítomné s úpravou rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Zakřany pro rok 2019 

Příloha: Návrh úpravy neinvestičních nákladů na rok 2019 

Návrh usnesení:     

Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Zakřany pro rok 2019 

USNESENÍ Č. 2019/8/12 

Bylo schváleno hlasováním: pro členů 7 proti 0 zdržel  0 

3.11. NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2020  

Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2020. Rozpočet byl oproti vyvěšené verzi 

navýšen o 174 100 Kč , a to u položky 4112 na straně příjmové a na straně výdajové  u položky 6171 

Příloha: Návrh rozpisu rozpočtu roku 2020 

Návrh usnesení:     

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce jako vyrovnaný s částkou 11 731 300 Kč na straně příjmů i 

výdajů. 

USNESENÍ Č. 2019/8/13 

Bylo schváleno hlasováním: pro členů 7 proti 0 zdržel se 0 

3.12. NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU NA ROKY 2020-2023 

Starosta seznámil přítomné se střednědobým výhledem obce na roky 2020 - 2023 

Příloha: Návrh střednědobého výhledu 2021 - 2023 

Návrh usnesení:     

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh střednědobého výhledu obce na roky 2021 - 2023 

USNESENÍ Č. 2019/8/14 

Bylo schváleno hlasováním: pro členů 7 proti 0 zdržel se 0 

3.13. ŽÁDOST O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK SDRUŽENÍ POSTIŽENÝCH OBČANŮ 

Starosta seznámil přítomné s žádostí o poskytnutí příspěvku pro rok 2020 Pobočného spolku zdravotně 

postižených Brněnska ve Zbýšově a navrhl částku 3000 Kč 

Příloha: Žádost o poskytnuti finančního příspěvku pro rok 2020 ( Pobočný spolek zdravotně postižených    

Brněnska – Zbýšov ) 

Návrh usnesení:     
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Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost ve výši 3000 Kč pro Pobočný spolek zdravotně 

postižených Brněnska ve Zbýšově. 

USNESENÍ Č. 2019/8/15 

Bylo schváleno hlasováním: pro členů 7 proti 0 zdržel se 0 

3.14. SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ S FIRMOU GRID SERVIS 

Starosta seznámil přítomné s obsahem smlouvy o smlouvě budoucí pro budoucí napojení v budoucnu 

realizovaného rozšíření rozvodu plynu směrem od Nových domku ke Slavíkovým. 

Příloha : Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o 

smlouvě budoucí nájemní 

Návrh usnesení:     

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 

plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní 

USNESENÍ Č. 2019/8/16 

Bylo schváleno hlasováním: pro členů 7 proti 0 zdržel se 0 

3.15. PŘÍLOHA Č. 2 KE SMLOUVĚ 06/08 O ODSTRAŇOVÁNÍ A SEPARACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI 

ZAKŘANY 

Starosta seznámil přítomné s novými cenami za svoz a likvidaci odpadů pro rok 2020 

Příloha: Příloha č. 2 ke Smlouvě č. 06/08 

Návrh usnesení:     

Zastupitelstvo obce schvaluje Přílohu č. 2 ke Smlouvě č. 06/08 

USNESENÍ Č. 2019/8/17 

Bylo schváleno hlasováním: pro členů 7 proti 0 zdržel se 0 

 

3.16. ODSOUHLASENÍ CENY NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ 

Starosta seznámil přítomné s dodatkem ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor a pozemků Svazku 

vodovodů a kanalizací, který zvyšuje poplatek na částku 90 000 Kč 

Příloha : Dodatek č. 2  

Návrh usnesení:     

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek smlouvy o pronájmu nebytových prostor a pozemků. 

USNESENÍ Č. 2019/8/18 

Bylo schváleno hlasováním: pro členů 7 proti 0 zdržel se 0 
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3.17. SCHVÁLENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH 

Starosta přítomné seznámil se stanoviskem Ministerstva vnitra v platné Obecně závazné vyhlášce o 

místních poplatcích. Uvedl několik míst, které je třeba v nové vyhlášce změnit, aby byla v souladu se 

zákony. 

Příloha: Návrh obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2019 o místních poplatcích.  

Návrh usnesení:     

Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2019 o místních poplatcích.  

USNESENÍ Č. 2019/8/19 

Bylo schváleno hlasováním: pro členů 7 proti 0 zdržel se 0 

3.18. SCHVÁLENÍ SMLOUVY S OSA 

Starosta seznámil přítomné s obsahem a poplatky ve smlouvě s OSA. 

Návrh usnesení:     

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s OSA 

USNESENÍ Č. 2019/8/20 

Bylo schváleno hlasováním: pro členů 7 proti 0 zdržel se 0 

3.19. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE (P. ŠIRŮČEK) 

Starosta seznámil přítomné se smlouvou o zřízení věcného břemene. 

Příloha: Smlouva o zřízení věcného břemene 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.ZN-014330052594/001 

USNESENÍ Č. 2019/8/21 

Bylo schváleno hlasováním: pro členů 7 proti 0 zdržel se 0 

3.20. ODSOUHLASENÍ CEN NÁJMŮ, STOČNÉHO A TKR PRO ROK 2020 

Starosta seznámil přítomné s tím, že se obec stala plátcem DPH. Z toho vyplývá, že by mělo dojít 

k navýšení poplatků za TKR, stočné a nájmy pro rok 2020. Vzhledem k tomu, že bude obci po 

dokončení rekonstrukce ČOV stanovena nová výše stočného, tak budou brány současné poplatky jako 

s DPH a budou takto platné i v roce 2020. 

Návrh usnesení:     

Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2020 poplatky za TKR, stočné a nájmy v současné výši včetně 

DPH.  

USNESENÍ Č. 2019/8/22 
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Bylo schváleno hlasováním: pro členů 7 proti 0 zdržel se 0 

 

4. RŮZNÉ 

SVaK – cena vodného od 1.1.2020 bude 26,45 Kč včetně DPH. Od 1.5.2020 po snížení DPH 25,30 

včetně DPH. 

Výsadba – bylo na 2/3 vykácených ploch vysázeno 1500 kusů sazenic. Na jaře budou ještě 

doplněny sazenicemi modřínů. Obec na novou výsadbu bude žádat o dotace. 

p. Bajgar – staronová přípojka na kanalizaci, bez poplatku 

ČOV + odkanalizování návsi – výkopové práce začnou až po Novém roce 

5. DISKUSE 

p. Bok – koho se týká informace o vadných kabelech k televizi?  

 Starosta – firma Ager chtěla upozornit, že je jsou od občanů občas hlášeny nekvalitní příjmy 

signálu k kabelové televize. Často se stává, že je to způsobeno nekvalitními kabely 

pí. Žaludová – prezentace s informacemi je občas zaseknutý 

místostarosta – dochází k tomu, protože se počítač občas po aktualizacích restartuje a pak po 

vysílání videoměsíčníku Kahanu se to taky může stát, když video skončí a nepřepnu hned na 

vysílání informací v prezentaci  

 

6. ZÁVĚR 

Starosta ukončil veřejné zasedání zastupitelstva v 18.55 hod. a poděkoval přítomným občanům za 

účast.  

 
 

Zapisovatel:  

Ing. Vladimír Veleba  

 

Ověřovatelé:   

Ing. Marek Hála  

 

 

Robert Sachs  

 


