
Z Á P I S 
o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Zakřany konaného dne 

20.3. 2019 v sále Obecního úřadu v Zakřanech 
 
Starosta obce Milan Veverka zahájil 2. zasedání zastupitelstva obce Zakřany dne 20.3.2019, v 17.00 hodin a přivítal 
přítomné občany i členy zastupitelstva. 
 
Přítomni:  Veverka M., Ing. Veleba V., Ing. Hála M., Cibulka D., Šoukal L., Kopáček P., 
Omluveni:  Sachs R. 
 
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 13.3.2019 do 20.3.2019.                               
 
Dále oznámil, že je přítomno 6 členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
Jako zapisovatel byl navržen ing. V. Veleba a ověřovatelé pan Kopáček P.  a pan Šoukal L. 
 
Návrh usnesení :     
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zapisovatele ing. V. Velebu a ověřovatele pana P. Kopáček  a pana L. Šoukala. 
                            
USNESENÍ č. 2019/2/1 – bylo schváleno hlasováním : pro členů 6 , proti  0 , zdržel se 0 
 
Starosta přednesl návrh programu zasedání. 
   
Program:  

 
1. Zahájení 
2. Kontrola úkolů 
3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu 

- návrh smlouvy s E-on o smlouvě budoucí - přeložka vedení 
- návrh cen stočného pro firmy 
- návrh závěrečného účtu obce 
- schválení ceny oprav OÚ 
- schválení textu výzvy výběrového řízení na zhotovitele ČOV 
- schválení textu smlouvy pro zhotovitele ČOV 
- schválení textu výzvy výběrového řízení na vozidlo pro SDH 
- schválení textu smlouvy pro dodavatele vozidla pro SDH 

4. Různé 
5. Diskuse 
6. Závěr 

Starosta vznesl dotaz, ohledně doplnění programu veřejného zasedání zastupitelstva. Nebyly navrženy žádné 
další body k projednání. 
 
Návrh usnesení :     
Zastupitelstvo obce schvaluje program 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, jak je přednesl starosta. 
 
USNESENÍ č. 2019/2/2 – bylo schváleno hlasováním : pro členů 6 , proti  0 , zdržel se 0 
 
 
2. Kontrola úkolů:  
Zůstávají : 
Stromy vedle ČOV (po rekonstrukci ČOV) 
Prohlubeň v asfaltu na "Křibech" 
 



3. Návrhy na projednání zastupitelstvu 
 
Návrh smlouvy s E-on o smlouvě budoucí - přeložka vedení 
Starosta seznámil přítomné s obsahem smlouvy o smlouvě budoucí na přeložku přípojky el. vedení k budově 
obecního úřadu č.p. 7. 
 
Přílohy : Smlouva č. 1030049311/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
 
Návrh usnesení :     
Zastupitelstvo obce schvaluje text smlouvy s E-on o smlouvě budoucí – přeložka vedení 
 
USNESENÍ č. 2019/2/3 – bylo schváleno hlasováním : pro členů 6 , proti  0 , zdržel se 0 
 
Návrh cen stočného pro firmy  
Starosta seznámil přítomné s tím, že při úpravě stočného pro obyvatele nebylo odhlasováno zvýšení i pro 
právnické osoby. Navržena byla částka 2400 Kč za odběrné místo a kalendářní rok.  
 
Návrh usnesení :     
Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení ceny stočného pro právnické osoby na  2400 Kč za odběrné místo a 
kalendářní rok s platností od 1.4.2019. 
 
USNESENÍ č. 2019/2/4 – bylo schváleno hlasováním : pro členů 6 , proti  0 , zdržel se 0 
 
Návrh závěrečného účtu obce 
Starosta seznámil přítomné s plánovanými a skutečnými částkami v závěrečném účtu obce Zakřany za rok 2018. 
 
Přílohy: Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018 
 

Návrh usnesení :     
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce, tak jak byl přednesen starostou. 
 

USNESENÍ č. 2019/2/5 – bylo schváleno hlasováním : pro členů 6 , proti  0 , zdržel se 0 
 
Schválení ceny oprav OÚ 
Starosta vysvětlil přítomným důvody pro  navýšení ceny oprav sociálních zařízení na budově č.p. 92. 
 
Přílohy: faktury provedených prací 
 
Návrh usnesení :     
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení ceny za opravu sociálních zařízení na budově č.p. 92. 
 
USNESENÍ č. 2019/2/6 – bylo schváleno hlasováním : pro členů 6 , proti  0 , zdržel se 0 
 
Schválení textu výzvy výběrového řízení na zhotovitele ČOV 
Starosta seznámil přítomné s důležitými body výzvy výběrového řízení na zhotovitele ČOV. 
 
Přílohy: Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce - Odkanalizování návsi a intenzifikace 
ČOV v obci Zakřany  
 
Návrh usnesení :     
Zastupitelstvo obce schvaluje text výzvy výběrového řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce - 
Odkanalizování návsi a intenzifikace ČOV v obci Zakřany  

 
USNESENÍ č. 2019/2/7 – bylo schváleno hlasováním : pro členů 6 , proti  0 , zdržel se 0 
 
Schválení textu smlouvy pro zhotovitele ČOV 



Starosta seznámil přítomné důležitými body smlouvy pro zhotovitele ČOV. 
 
Přílohy: Smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem:  „Odkanalizování návsi a intenzifikace ČOV v obci 

Zakřany“ 

Návrh usnesení :     
Zastupitelstvo obce schvaluje text Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem:  „Odkanalizování návsi a 

intenzifikace ČOV v obci Zakřany“ 

USNESENÍ č. 2019/2/8 – bylo schváleno hlasováním : pro členů 6 , proti  0 , zdržel se 0 
 
Schválení textu výzvy výběrového řízení na pořízení dopravního vozidla a přívěsného vozíku pro SDH 
Starosta seznámil přítomné s textem výzvy k podání nabídky – zadávací dokumentace. 
  

Přílohy: Výzva k podání nabídky – Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky  - 

„Pořízení dopravního automobilu a přívěsného vozíku pro SDH“ 

Návrh usnesení :     

Zastupitelstvo obce schvaluje text Výzvy k podání nabídky – Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu na dodávky  - „Pořízení dopravního automobilu a přívěsného vozíku pro SDH Zakřany“ 

USNESENÍ č. 2019/2/9 – nebylo schváleno hlasováním : pro členů 6 , proti   , zdržel se 0 
 
Schválení textu smlouvy pro dodavatele dopravního vozidla a přívěsného vozíku pro SDH 
Starosta seznámil přítomné s obsahem smlouvy pro dodavatele vozidla pro SDH 
   
Přílohy: Návrh kupní smlouvy na pořízení dopravního automobilu a přívěsného vozíku pro SDH Zakřany 

Návrh usnesení :     
Zastupitelstvo obce schvaluje text smlouvy na pořízení dopravního automobilu a přívěsného vozíku pro SDH 
Zakřany. 
 
USNESENÍ č. 2019/2/10 – schváleno hlasováním : pro členů 6 , proti   , zdržel se 0 
 
 
4. Různé 
 
Starosta – obecní úřad měl nedávno kontrolu z OSA ohledně placení polplatku za veřejnou produkci hudby při 
akcích konaných v obci. Bylo dohodnuto, že obec Zakřany zaplatí za předcházející 3 roky tyto poplatky za 
pořádající organizace. 
Starosta – harvestor během prací v obecních lesích vytěžil 700 m3 napadeného dřeva. Do půlky dubna se budou 
lesy dosbírávat zbylé větší odřezky. Poté budou drobné větve stěpkovány. Následně budou vysazeny nové 
stromky a zbudovány oplocenky. Nakonec bude zažádáno o dotace. 
Starosta – v nejbližší době bude firma Soukup zametat vedlejší ulice v obci a SÚS hlavní silnici. Obojí bude včas 
oznámeno.   
 
5. Diskuse 

 
6. Závěr: Starosta ukončil veřejné zasedání zastupitelstva v 18 hod. a poděkoval přítomným za účast.  
 
Zapisovatel: ing. V Veleba     Ověřovatelé :  Petr Kopáček, Libor Šoukal 
 
 
 



 
 


