ZÁPIS
o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Zakřany konaného dne 16.12.2010
v sále Obecního úřadu v Zakřanech

Starosta obce p. Rudolf zahájil první zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Zakřany
v roce 2010 v 17.00 hodin a přivítal přítomné občany i členy zastupitelstva.
Přítomni: Rudolf, Koza, Veverka, Syrový, Nováková, Ing. Procházka, Bazal
Omluveni:
1. Technický bod
Starosta obce jako předsedající oznámil, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na
úřední desce Obecního úřadu, v místním rozhlase i TKR od 9.12.2010 do 16.12.2010. Dále
oznámil, že je přítomno 7 členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je usnášení schopné.
Zapisovatelem byl zvolen p Bazal. Dále starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na
ověřovatele zápisu o průběhu jednání. Navrženi byli pan Veverka M., pan Syrový L. O
návrhu bylo hlasováno.
USNESENÍ č.1
Zastupitelstvo obce Zakřany schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu prvního zasedání
nově zvoleného zastupitelstva v roce 2010 p.Veverku M. a p. Syrového L.
Pro 7 členů,

proti 0

zdržel se 0

Potom starosta přednesl návrh programu zasedání, který byl členy zastupitelstva schválen.
USNESENÍ č.2
Zastupitelstvo obce Zakřany schvaluje tento program zasedání.
Program:
Zahájení – technický bod
Kontrola úkolů
Zpráva o hospodaření 1-11
Návrhy k projednání v zastupitelstvu
- Rozpočtová opatření 6,7,8,9
- Zmocnění starosty k provádění rozpočtových opatření
- Zmocnění starosty k poskytování jednorázových darů do 2000,-Kč
- Členství starosty v dozorčí radě KTS
- Návrh rozpočtu MK na rok 2011
- Návrh rozpočtu svazku VaK na rok 2011
- Komunitní plán správního obvodu Rosice
- Rozpočet obce na rok 2011
5 Různé
6 Diskuse
7 Závěr
1
2
3
4

Pro 7 členů,

proti 0

zdržel se 0

2. Kontrola úkolů
Vzhledem k tomu, že předcházející zasedání bylo ustavujícím zasedáním nového
zastupitelstva, nevyplynuly z něho žádné úkoly.
3. Zpráva o hospodaření
Zprávu o hospodaření za období 1–11/2010 přednesla předsedkyně finančního výboru
pí. Nováková. Zpráva je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
USNESENÍ č.3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření za období 1 až 11/2010 bez
výhrad.
Pro 7 členů,

proti 0

zdržel se 0

4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
Rozpočtová opatření č. 6,7,8,9.
Místostarosta Ing. Procházka seznámil přítomné s návrhem rozpočtových opatření č.6,7, 8,9, a
vysvětlil jejich důvody. Příloha č.2.
USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 6, 7, 8,9. bez výhrad.
Pro 7 členů,

proti 0

zdržel se 0

Zmocnění starosty k provádění rozpočtových opatření
Z důvodu operativnější administrativy při plnění rozpočtu je třeba zmocnit starostu
k průběžnému provádění rozpočtových opatření s tím, že o provedených opatřeních bude na
nejbližším zasedání informovat zastupitelstvo obce.
USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu obce p. Rudolfa k provádění rozpočtových opatření.
Pro 7 členů,

proti 0

zdržel se 0

Zmocnění starosty k poskytování jednorázových darů
Vzhledem k tomu, že v průběhu roku žádají organizace i školy obec o podporu na různé akce,
je vhodné zmocnit starostu k poskytování darů do tomboly, nebo na ceny pro různé soutěže
apod. V předešlých volebních období byl starosta zmocněn poskytovat takové dary do
hodnoty 2.000,- Kč s tím, že o tom na nejbližším zasedání bude informovat zastupitelstvo.
USNESENÍ č. 6

Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu obce p. Rudolfa k poskytování jednorázových věcných
darů do hodnoty 2.000,- Kč.
.
Pro 7 členů,
proti 0
zdržel se 0
Členství starosty v dozorčí radě KTS
Vzhledem k tomu, že v dozorčí radě společnosti KTS (Kahan technické služby) jsou všichni
starostové členských obcí, je potřeba do tohoto orgánu schválit místo p. Marka nového
starostu p. Rudolfa.
USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo obce schvaluje za člena dozorčí rady KTS starostu obce pana Rudolfa.
Pro 7 členů,

proti 0

zdržel se 0

Rozpočet mikroregionu Kahan na r. 2011
Návrh rozpočtu mikroregionu Kahan na rok 2011 přečetl p.Veverka.
K návrhu nebyly žádné připomínky. Příloha č.3
USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu Mikroregionu Kahan na rok 2011 bez
připomínek.
Pro

7 členů,

proti 0

zdržel se 0

Rozpočet svazku V a K na rok 2011
Návrh rozpočtu svazku vodovodů a kanalizací Zbýšov-Zakřany na rok 2011 přečetl p. Koza.
K návrhu nebyly žádné připomínky. Příloha č.4
USNESENÍ č.9
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu svazku vodovodů a kanalizací ZbýšovZakřany na rok 2011 bez výhrad.
Pro 7 členů,

proti 0

zdržel se 0

Komunitní plán správního obvodu Rosice
Komunitní plán správního obvodu Rosice je výhledový plán sociálních služeb pro občany
správního obvodu Rosice. Jeho schválení se týká obcí, které tento plán řeší. Obec Zakřany zde
má uvedenou stavbu penzionu pro seniory v projektu uvedenou jako „Chráněné bydlení“.
USNESENÍ č. 10
Zastupitelstvo obce schvaluje Komunitní plán správního obvodu Rosice.
Pro 7 členů,

proti 0

Rozpočet obce na rok 2011

zdržel se 0

Vzhledem k tomu, že se z časových důvodů nepodařilo sestavit položkový rozpočet obce pro
rok 2011 (nelze dodržet termín pro vyvěšení), bude se hospodaření obce až do schválení
řádného rozpočtu řídit těmito pravidly rozpočtového provizoria: Příloha č.5

USNESENÍ č.11
Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla rozpočtového provizoria tak jak byla
7 členů,

Pro

proti 0

zdržel se 0

5. Diskuse





Pan Planka se ptal na stav výstavby nových domků v lokalitě Zálesí. Odpověděl
starosta pan Rudolf, že je vypracován projekt k územnímu řízení a v současné době je
na stavebním úřadě ve Zbýšově k posouzení.
Dále proběhla všeobecná diskuse o způsobu financování výstavby inženýrských sítí
v lokalitě Zálesí. Diskutující : p.Marek, p.Procházka, p.Rudolf, p.Bazal, p.Koza,
p.Syrový, p.Veleba, p.Rudolf T., p.Veleba ml., p.Kovářík J., p.Věžník, p.Planka,
p.Veverka, pí.Nekužová, pí.Nováková a další. S diskuze vyplynulo, že část
diskutujících podporuje rozdíl mezi vybranou částkou od stavebníků a skutečnými
náklady financovat z obecního rozpočtu a část požaduje další spoluúčast stavebníků.
Diskutovala se i varianta rozložení výstavby do více let.
Na dotaz p.Chatrné ohledně úklidu čekáren, bylo odpovězeno p.Rudolfem, že bude
v nejbližší době sjednána náprava.

6. Závěr
Starosta poděkoval občanům i zastupitelům za účast a jednání v 19:00 hodin ukončil.

Zapsal:

Ověřovatelé: …………………….

……………………..

Vyvěšeno:
Sejmuto:

