Z Á P I S 2/2021
o průběhu 2. zasedání zastupitelstva obce Zakřany
konaného dne 10. 5. 2021 na OÚ v Zakřanech
Starosta obce pan Milan Veverka (dále jen starosta) zahájil 2. 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 7 členů

zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Dále přednesl program zasedání. Zapisovatelkou byla jmenována paní Martina
Pospíšilová, jako ověřovatele navrhuje pana Roberta Sachse a pana Vladimíra Velebu.
Návrh programu zasedání ze dne 3. 5. 2021:
1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů, program)
2. Kontrola úkolů
3. Rozpočtová opatření
4. Výběr zhotovitele pro opravu provozní budovy ČOV
5. Výběr zhotovitele architektonického návrhu návsi
6. Žádost o prominutí nájemného
7. Žádost o finanční dar z rozpočtu obce
Různé
Diskuze
Závěr

Usnesení č. 1/2/2021:
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
3. Rozpočtová opatření
4. Výběr zhotovitele pro opravu provozní budovy ČOV
5. Výběr zhotovitele architektonického návrhu návsi
6. Žádost o prominutí nájemného
7. Žádost o finanční dar z rozpočtu obce
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. 2/2/2021:
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 2, 3/2021
Místostarosta předložil ZO rozpočtová opatření č. 2, 3/2021, která provedl starosta
v rámci své schválené pravomoci. (příloha č. 1)
Usnesení č. 3/2/2021:
Zastupitelstvo obce Zakřany
v z a l o n a v ě d o m í rozpočtová opatření č. 2, 3/2021
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se - 0

4. Výběr zhotovitele pro opravu provozní budovy ČOV
Starosta seznámil zastupitele s nabídkami pro zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Rekonstrukce provozní budovy v areálu ČOV obce Zakřany“. Přihlásil se jeden uchazeč:
KONTEST s. r. o., z Tišnova. (příloha č. 2)
Usnesení č. 4/2/2021:
Zastupitelstvo obce Zakřany
s c h v a l u j e pro zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce provozní
budovy v areálu ČOV obce Zakřany“ firmu KONTEST s. r. o., z Tišnova, nabídková cena
2 485 544,20 Kč.
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1
5. Výběr zhotovitele architektonického návrhu návsi
Starosta seznámil zastupitele s nabídkami pro zakázku malého rozsahu na zhotovení
„Architektonický návrh a zpracování studie obnovy a revitalizace rybníka na návsi, obec
Zakřany“. Přihlásili se dva uchazeči: Ing. Markéta Veličková, Velké Meziříčí, cenová
nabídka 497 143 Kč a Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Praha, cenová nabídka
513 000 Kč. (příloha č. 3)
Usnesení č. 5/2/2021:
Zastupitelstvo obce Zakřany
n e s c h v a l u j e pro zakázku malého rozsahu na zhotovení „Architektonický návrh a
zpracování studie obnovy a revitalizace rybníka na návsi, obec Zakřany“ Ing. Markétu
Veličkovou, Velké Meziříčí, s cenovou nabídkou 497 143 Kč.
Hlasování: pro – 3, proti – 1, zdržel se – 3

6. Žádost o prominutí nájemného a energií
Starosta seznámil zastupitele s Žádostí o prominutí nájemného, el. energie, plynu a
stočného za období přerušení provozu v provozovně kadeřnictví v souvislosti
s Usnesením vlády ČR ze dne 14. 12. 2020, č. 1332, o přijetí krizového opatření. Žádost se
vztahuje na měsíc duben. (příloha č. 4)
Usnesení č. 6/2/2021:
Zastupitelstvo obce Zakřany
s c h v a l u j e Žádost o prominutí zálohy na nájemné, el. energie, plyn a stočné na měsíc
duben 2021, pro provozovnu kadeřnictví v Zakřanech.
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1

7. Žádost o finanční dar z rozpočtu obce
Starosta seznámil zastupitele s Žádostí o finanční dar z rozpočtu obce na rok 2021 pro
Spolek Zahrádkáři Zakřan, z. s. (příloha č. 5)
Usnesení č. 7/2/2021:
Zastupitelstvo obce Zakřany
s c h v a l u j e finanční dar pro Spolek Zahrádkáři Zakřan, z. s., ve výši 10.000 Kč.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Různé: Zastupitelstvo obce se rozhodlo, že o zhotoviteli návsi rozhodnou na dalším
zasedání. Starosta prohlásil, že v rámci úpravy cesty na hřbitově se upravilo vodovodní
potrubí, zažádal o dotaci na les z důvodu kůrovcové kalamity a připomněl, že se občané
okolo návsi mohou připojovat na kanalizaci.
Diskuze:
Starosta obce na závěr poděkoval všem přítomným za účast a po projednání všech bodů
programu ukončil 2. zasedání Zastupitelstva obce Zakřany v 19 hodin.

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

Ověřovatelé zápisu:

Robert Sachs

..............................................

Vladimír Veleba

.............................................

