ZÁPIS
o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Zakřany konaného dne 25.9.2008
v sále Kulturního domu v Zakřanech
Starosta obce p. Marek zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Zakřany v roce 2008 v 17.00
hodin a přivítal přítomné občany i členy zastupitelstva.
Přítomni: Marek, Rudolf, Ing. Karbaš, Ing. Novák, Koza, Syrový
Omluveni: Veverka
1. Technický bod
Starosta obce jako předsedající oznámil, ţe informace o konání zasedání byla zveřejněna na
úřední desce Obecního úřadu, v místním rozhlase i TKR od 15.9.2008 do 25.9.2008. Dále
oznámil, ţe je přítomno 6 členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je usnášení schopné.
Zapisovatelem byl jednohlasně zvolen p. Veverka. Dále starosta vyzval zastupitele, aby
podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu jednání. Navrţeni byli
Ing. Novák Martin a pan Koza Karel. O návrhu bylo hlasováno.
USNESENÍ č.1
Zastupitelstvo obce Zakřany schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání v roce
2008 Ing. Nováka a pana Kozu.
Pro 6 členů,

proti 0

zdrţel se 0

Potom starosta přednesl návrh programu zasedání, který byl členy zastupitelstva schválen.
USNESENÍ č.2
Zastupitelstvo obce Zakřany schvaluje tento program 3. zasedání.
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Zpráva o hospodaření
4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
- rozpočtová opatření
- zaloţení společnosti s.r.o. pro svoz odpadů
- udělení výjimky ZŠ Zakřany
- věcné břemeno – elektrifikace trati
- přiřazení školní kuchyně k ZŠ
- půjčka KTS s.r.o.
5. Různé
6. Diskuze
7. Závěr
Pro 6 členů,

proti 0

zdrţel se 0

2. Kontrola úkolů
Z minulého zasedání nebyly ţádné konkrétní úkoly, z předcházejících zasedání zůstává pouze
odvodnění komunikace v ulici Křiby.
3. Zpráva o hospodaření
Zprávu o hospodaření za období 1 aţ 8 /2008 přednesl Ing. Novák. K této zprávě nebyly
ţádné připomínky. Zpráva je přílohou č. 1 zápisu.
USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření za období 1aţ8/2008 bez výhrad.
Pro 6 členů,

proti 0

zdrţel se 0

4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY
Místostarosta p. Rudolf seznámil přítomné s návrhem rozpočtových opatření č.3, 4 a 5.
Rozpočtová opatření jsou přílohou č. 2 zápisu.
USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č.3, 4 a 5 tak, jak je přednesl místostarosta
p. Rudolf.
Pro 6 členů,

proti 0

zdrţel se 0

ZALOŢENÍ SPOLEČNOSTI s.r.o.
Od počátku roku 2008 obce sdruţené v mikroregionu Kahan zvaţovaly zaloţení vlastní
společnosti na likvidaci odpadů. Tento systém likvidace odpadů uţ úspěšně provozuje několik
firem vytvořených z dobrovolných svazků obcí. Hlavním důvodem zaloţení této společnosti
je moţnost rozhodování členských obcí o případném zisku a s tím související zpomalení
nárůstu poplatků za likvidaci odpadů, včetně budování ekodvorů, nákupu sběrných nádob
apod. Podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích zastupitelstvo obce "rozhoduje o zaloţení
právnické osoby" a "schvaluje společenskou smlouvu".
Z tohoto ustanovení vyplývá, ţe věc je třeba řešit dvoufázově. Prvním usnesením by
zastupitelstvo obce mělo rozhodnout o tom, ţe se obec na zaloţení obchodní společnosti bude
podílet a stanovit hlavní zásady této účasti, ze zákona pak dále vyplývá, ţe následně
společenskou smlouvu o zaloţení společnosti uzavře za obec starosta.

Jakmile bude ve formě notářského zápisu společenská smlouva uzavřena, na dalším zasedání
zastupitelstva je třeba tuto smlouvu schválit.

USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo obce rozhodlo, ţe obec Zakřany se bude podílet jako společník na zaloţení
obchodní společnosti s ručením omezeným, přičemţ společenská smlouva o zaloţení bude
obsahovat tato hlavní ujednání:
1. Společníci a výše jejich peněţitých vkladů do základního kapitálu: město Rosice - 25.000,Kč, město Zbýšov - 25.000,-Kč, obec Zastávka - 25.000,-Kč, obec Babice u Rosic - 25.000,Kč, obec Vysoké Popovice – 25.000,-Kč, obec Zakřany – 25.000,-Kč, obec Lukovany –
25.000,-Kč, obec Říčany – 25.000Kč a obec Kratochvilka – 25.000,- Kč.
2. Obchodní firma a sídlo společnosti: KTS EKOLOGIE, s.r.o., Zastávka, Hutní Osada 14,
PSČ 664 84.
3. Předmět podnikání:
- výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona
- silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené
Hmotnosti nad 3,5 tuny.
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.
4. Prvními jednateli společnosti budou Ing.Marek Matúš, Vratislav Široký, Josef Hájek.
5. Valná hromada společnosti bude schopná usnášení, pokud budou přítomny 2/3 hlasů,
přičemţ za 1.000,-Kč vkladu je jeden hlas. Valná hromada rozhoduje prostou většinou
přítomných hlasů, není-li podle zákona třeba vyššího počtu hlasů.
6. Ve společenské smlouvě bude zřízena dozorčí rada.
Pro 6 členů

proti 0

zdrţel se 0

UDĚLENÍ VÝJIMKY PRO ZŠ
Ředitelka Základní školy Mgr. Procházková poţádala obec – jako zřizovatele o udělení
výjimky z průměrného počtu dětí na třídu, ohledně nízkého počtu dětí ve školním roce
2008/2009 . Přílohou ţádosti je seznam ze kterého je vidět rostoucí počet ţáků v 1. a 2. třídě
vzhledem k počtu ţáků 3. aţ 5. ročníku.

USNESENÍ č. 6

Zastupitelstvo obce schvaluje dorovnání rozdílu na mzdy pracovníků školy, pokrácené
z důvodu nízkého počtu ţáků ve školním roce 2008/2009.
Pro 6 členů

proti 0

zdrţel se 0

POVOLENÍ VSTUPU NA POZEMEK
Správa ţelezniční dopravní cesty bude provádět elektrifikaci trati Brno – Rapotice. Pro práce
spojené s touto činností je třeba povolení vstupu na pozemky obce Zakřany pro pracovníky a
stroje všech zúčastněných firem a dále povolení k uloţení kabelu v obecním pozemku č. PK
12/2, na coţ bude po skončení výstavby a po přesném zaměření, uzavřena smlouva o věcném
břemenu.
USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o právu provézt stavbu a o právu zřídit věcné
břemeno na pozemku parc. č.PK 12/2 v souvislostí s elektrifikací ţelezniční trati BrnoRapotice.
Pro 6 členů

proti 0

zdrţel se 0

PŘEŘAZENÍ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ K ZŠ
Plánované sloučení Základní a Mateřské školy pod jeden právní subjekt by nebylo pro školu,
školku ani obec ţádným podstatným přínosem, jak vyplynulo z jednání s ředitelkami obou
našich příspěvkových organizací. Navrhujeme pouze jednu změnu a to je přeřazení školní
kuchyně pod Základní školu. S tím souhlasí obě ředitelky i pracovnice školní kuchyně. Cena
obědů se tím samozřejmě nezmění.
USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo obce schvaluje přeřazení školní kuchyně z Mateřské školy Zakřany pod
Základní školu v Zakřanech s účinností od 1.1.2009, včetně dodatku ke zřizovací listině.
Pro 6 členů

proti 0

zdrţel se 0

PŮJČKA KTS s.r.o.
Vzhledem k tomu, ţe od 1.1.2009 začne sváţet odpady naše nová společnost, ale ještě před
tím neţ vytvoří zisk bude muset provádět některé platby (měsíční splátky leasingu na svozové
vozy apod.), je potřeba, aby zakladatelské obce půjčily této naší společnosti pro začátek
finance, které se po vytvoření zisku v roce 2009, obcím zase vrátí.
USNESENÍ č 9

Obec Zakřany schvaluje půjčku společnosti KTS s.r.o. ve výši 30.000,- Kč, která bude obci
vrácena do konce roku 2009.
Pro 6 členů

proti 0

zdrţel se 0

5. Různé
V sobotu 27.10.2008 odpoledne budou mít hasiči generační závody na malém hřišti
V neděli bude ve 14.30 hodin v sále Kulturního domu vítání občánků
Ve dnech 17.10. a 18.10.2008 budou volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje. Pokud má
někdo prošlý OP, můţe si do pátku do 14.00 ( 2x fotografie) vyřídit v Rosicích nový.
25. a 26.10.2008 uspořádají naši zahrádkáři tradiční výstavu ovoce, zeleniny, výpěstků a
kuriozit.

6. Diskuse
p.Čermák – je třeba zajistit u IDS, aby ve všední dny dopoledne zajíţděl alespoň jeden
autobus z Lukovan a Zakřan směrem do Zbýšova, aţ k poště a MěÚ - bez přestupování. Do
horní autobusové čekárny prší, měla by se odstranit a postavit nová. Stojí tam uţ 50 let.
pí. Chatrná – do čekáren, nebo vedle nich by se měly dát lavičky pro starší občany. Majitelé
psů by měli odstraňovat jejich exkrementy.
p. Čermák – znečišťovatelé místních komunikací by po sobě měli uklízet zbytky materiálů,
které jim při dopravě popadaly na asfalt, ať jsou to zemědělci, stavebníci, nebo jiní.
Zasedání ukončil starosta obce p. Marek v 18.00

hodin.

Zapsal: Ing. Karbaš

Ověřovatelé: Ing. Novák

p. Koza

