
Z Á P I S 3/2021 
o průběhu 3. zasedání zastupitelstva obce Zakřany 

konaného dne 28. 6. 2021 na OÚ v Zakřanech 

 
Starosta obce pan Milan Veverka (dále jen starosta) zahájil 3. zasedání zastupitelstva obce 
Zakřany (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.00 hodin a všechny přivítal.  
 
Přítomni: Milan Veverka, Petra Grzebinská, Ing. Vladimír Veleba, David Cibulka, Petr Kopáček, 
Libor Šoukal, Robert Sachs. 
 
Omluveni:  
 

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 6 členů 
zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.  
Dále přednesl program zasedání. Zapisovatelkou byla jmenována paní Martina 
Pospíšilová, jako ověřovatele navrhuje pana Davida Cibulku a pana Vladimíra Velebu. 
 
Návrh programu zasedání ze dne 21. 6. 2021: 

1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program) 
2. Kontrola úkolů (zatopená komunikace Křiby) 
3. Rozpočtová opatření  
4. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 
5. Účetní závěrka obce za rok 2020 
6. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Zakřany za rok 2020 
7. Žádost o odkoupení pozemku 
8. Žádost o snížení platby stočného 
9. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2021 (SDH) 
10. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2021 (Sokol) 
11. Námitka na prodej pozemku 
12. Řád veřejného pohřebiště obce 
13. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 
14. Smlouva o dílo 

 
Starosta navrhl přidat do programu: 

15. Doplnění členů do školské rady  
16. Finanční dar pro Moravskou Novou Ves 

 
Různé 
Diskuze 
Závěr 
 
Usnesení č. 1/3/2021: 
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  
4. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 



5. Účetní závěrka obce za rok 2020 
6. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Zakřany za rok 2020 
7. Žádost o odkoupení pozemku 
8. Žádost o snížení platby stočného 
9. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2021 (SDH) 
10. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2021 (Sokol) 
11. Námitka na prodej pozemku 
12. Řád veřejného pohřebiště obce 
13. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 
14. Smlouva o dílo 
15. Doplnění členů do školské rady 
16. Finanční dar pro Moravskou Novou Ves 

 
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. 2/3/2021: 
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) 
 
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 
 
 

3. Rozpočtová opatření  
Místostarosta předložil ZO rozpočtová opatření č. 4 a 5/2021 která provedl starosta 
v rámci své schválené pravomoci. (příloha č. 1) 
 
Usnesení č. 3/3/2021: 
Zastupitelstvo obce Zakřany  
v z a l o   n a   v ě d o m í   rozpočtová opatření č. 4 a 5/2021 
 
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se - 0 
 

4. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 
Starosta seznámil zastupitele s návrhem Závěrečného účtu obce za rok 2020. Součástí 
závěrečného účtu je Výkaz Fin o plnění rozpočtu a Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2020. (příloha č. 2) 
 
Usnesení č. 4/3/2021: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 
s c h v a l u j e  Závěrečný účet obce za rok 2020 bez výhrad.  
 
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 
 

5. Účetní závěrka obce za rok 2020 



Starosta požádal zastupitele o schválení Účetní závěrky obce za rok 2020, která se skládá 
z Rozvahy, Výkazu zisku a ztrát, Přílohy, Inventarizační zprávy a Zprávy o výsledku 
přezkoumání. Vše k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.  
 
Usnesení č. 5/3/2021: 
Zastupitelstvo obce Zakřany  
s c h v a l u j e  Účetní závěrku obce za rok 2020.  
 
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0  
 

6. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Zakřany za rok 2020 

Starosta požádal zastupitele o schválení Účetní závěrky ZŠ a MŠ Zakřany za rok 2020, 
která se skládá z Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, Přílohy, Inventarizační zprávy a Zprávy 
o výsledku finanční kontroly. (příloha č. 3) 
 
Usnesení č. 6/3/2021: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 
s c h v a l u j e   Účetní závěrku ZŠ a MŠ Zakřany za rok 2020. 
 
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 
 

7. Žádost o odkoupení pozemku 
Starosta seznámil zastupitele s Žádostí o odkoupení části pozemku p. č. 639 (příloha č. 4) 
 
Usnesení č. 7/3/2021: 
Zastupitelstvo obce Zakřany  
n e s c h v a l u j e   prodej části pozemku p. č. 639. 
 
Hlasování: pro – 0, proti – 7, zdržel se – 0 
 

8. Žádost o snížení platby stočného 
Starosta seznámil zastupitele s Žádostí o snížení paušální platby stočného za rok 2021 za 
Pohostinství 60 v souvislosti s Usnesením vlády ČR ze dne 14. 12. 2020, č. 1332, o přijetí 
krizového opatření. (příloha č. 5) 
 
Usnesení č. 8/3/2021: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 
s c h v a l u j e   Žádost o snížení paušální platby stočného za rok 2021, kterou podal pan 
Vladimír Mühlberger a to za období 1 – 5/2021. Paušální platba stočného za rok 2021 pro 
Pohostinství 60 se snižuje o 750 Kč. 
 
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 
 

9. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2021 (SDH) 

Starosta seznámil zastupitelstvo s Žádostí o dotaci z rozpočtu obce na rok 2021 pro SDH 
v Zakřanech. (příloha č. 6) 
 
Usnesení č. 9/3/2021: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 



s c h v a l u j e  poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2021 pro SDH v Zakřanech 
v částce 45.000 Kč. 
 
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se - 0 
 

10. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2021 (Sokol) 

Starosta seznámil ZO s Žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2021 pro TJ 
Sokol Zakřany (příloha č. 7) 
 
Usnesení č. 10/3/2021: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 
s c h v a l u j e   poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2021 pro TJ Sokol Zakřany 
v částce 130.000 Kč. 
 
Hlasování: pro – 5, proti – 1, zdržel se - 1 
 

11. Námitka na prodej pozemku 
Starosta seznámil ZO s námitkou na prodej části pozemku p. č. 640/6. (příloha č. 8) 
 
Usnesení č. 11/3/2021: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 
ruší záměr obce prodat část pozemku p. č. 640/6 ze dne 24.3.2021. 
 
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 
 
 

12. Řád veřejného pohřebiště obce 
Starosta seznámil zastupitele s novým Řádem veřejného pohřebiště obce. (příloha č. 9) 
 
Usnesení č. 12/3/2021: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 
s c h v a l u j e   Řád veřejného pohřebiště obce Zakřany.  
 
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 
 
 

13. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 
Starosta seznámil zastupitele s Rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu. Název veřejné zakázky: Architektonický návrh a 
zpracování studie na obnovu a revitalizaci rybníku na návsi obce Zakřany. (příloha č. 10) 
 
Usnesení č. 13/3/2021: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 
n e s c h v a l u j e   jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu: Architektonický 
návrh a zpracování studie na obnovu a revitalizaci rybníku na návsi obce Zakřany Ing. 
Markétu Veličkovou. Rozhodnutí se přesouvá na další veřejné zasedání zastupitelstva 
obce. 
 
Hlasování: pro – 2, proti – 5, zdržel se – 0 



14. Smlouva o dílo 
Starosta Smlouvu o dílo na zhotovení „Architektonický návrh a zpracování studie na 
obnovu a revitalizaci rybníku na návsi obce Zakřany“ odložil, protože se neschválil bod 
13, kde mělo zastupitelstvo schválit zhotovitel díla. 
 
Usnesení č. 14/3/2021: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 
přesouvá Smlouvu o dílo na zhotovení „Architektonický návrh a zpracování studie na 
obnovu a revitalizaci rybníku na návsi obce Zakřany“ se zhotovitelem Ing. Markétou 
Veličkovou na další veřejné zasedání zastupitelstva obce. 
 
Hlasování: pro – 2, proti - 5, zdržel se – 0 
 

15. Doplnění členů do školské rady 

Starosta oznámil zastupitelstvu, že je třeba doplnit za obec dvě osoby do školské rady. 
 
Usnesení č. 15/3/2021: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 
s c h v a l u j e  do školské rady za obec paní Petru Grzebinskou a pana Davida Cibulku. 
 
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se - 0 
 

16. Finanční dar pro Moravskou Novou Ves 

Zastupitelstvo obce navrhlo přispět finančním darem obci Moravská Nová Ves, kterou 
postihlo tornádo. 
 
Usnesení č. 16/3/2021: 
Zastupitelstvo obce Zakřany 
s c h v a l u j e  poskytnutí finančního daru pro Moravskou Novou Ves v částce 30.000 Kč. 
 
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se - 0 
 
Různé:  
 
Diskuze: 
 
p. Pár: pokud parkuje auto na parkovišti u kaple na stání pod lípou, tak není dobře vidět , 
když se vjíždí na hlavní silnici. Nemůže se stání zrušit?  
Starosta: stání se rušit nebude, musí se na hlavní silnici vjíždět opatrně, tak jako z protější 
ulice. 
 
p. Liška: jak to vypadá s úpravou dětského hřiště u Čov?  
Starosta: bude se tam dělat workautové hřiště, nebo alespoň se zabudují nějakém prvky. 
Dotace z Jihomoravského kraje nevyšla, ale bude žádat o příspěvek ČEZ. 
 
p. Pár: kde bude cvičiště pro malé hasiče? Z Čov se ztratily nějaké překážky a další 
pomůcky pro hasiče. 
Starosta: kladina i překážky pro malé hasiče můžou být, zatím, podél plotu. Nic se 
neztratilo. Před lety byla ukradena kovová noha, když byla vykradena čistírna odpadních 



vod a zatím nebyla nahrazena. Z provozní budovy Čov, která se v současné době opravuje, 
se pomůcky pro hasiče přemístily do garáže na Čov. Bariéra byla přesunuta do ekodvora, 
aby nebyla poničena zemními pracemi a je tam stále. 
 
p. Skokan: co se bude dělat s popadanými stromy naproti hřbitovu? 
Starosta: zjistí, jestli je to v našem katastru a pokud ano, zajistí jejich likvidaci. 
 
p. Šilhavý: jak to vypadá s obchvatem? 
Starosta: u hejtmana zatím nebyl.  
P, Šilhavý: co se bude dělat se silnicí u hřbitova, prý je na obecní silnice vyčleněno 300 
tisíc, ale zřejmě je to méně?? 
Starosta: silnice je SÚS, naší obce je pouze sjezd od státní silnice ke hřbitovu. 
p. Šilhavý: obec musí víc tlačit. 
 
p. Liška: získají se náhradní dotace na inženýrské sítě ke Slavíkům? 
Starosta: od jara se čeká na vypsání dotací na inženýrské sítě. Jsme připravení se 
stavebním povolením. V případě, že by došlo k jeho propadnutí, požádáme o prodloužení 
stavebního povolení.  
 
p. Pár: proč byl upraven článek hasičů do Zpravodaje? 
Starosta: byl jsem upozorněn paní Grzebinskou, že hasiči píšou o krádeži hasičského 
nářadí. Není to pravda. Zpravodaj není bojiště kam si může každý psát co chce.  
p. Pár: všechny překážky byly v garáži, ale jedna byla venku. Proč? Aby si tam 
zaměstnanec obce mohl garážovat motorku? 
Starosta: z garáže byla přesunuta do venkovních prostor Čov, protože bránila garážování 
traktoru. 
 
Starosta obce na závěr poděkoval všem přítomným za účast a po projednání všech bodů 
programu ukončil 3. zasedání Zastupitelstva obce Zakřany v 18.34. 
 
                                                                                        
                                                                              
                                                                                       ….………………………..…….. 

       starosta Milan Veverka 
 
 
Ověřovatelé zápisu:    David Cibulka   .............................................. 
 
                                        
                                                      Vladimír Veleba               ..... 
 


