Zápis č. 2/2020
Ze zasedání obecního zastupitelstva obce Zvěřínek, které se konalo dne 13. 5. 2020.
Přítomni:

6 členů obecního zastupitelstva, 1 omluven
0 hostů

Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele (§95 ods. 1 zákona o obcích)
2. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
3. Podnět na pořízení změny územního plánu – KIMM Invest s.r.o., IČ: 264 36 515
4. Žádost o finanční podporu Domácí hospic Nablízku, z.ú. IČ: 04066502
5. Převedení pošty Zvěřínek
6. Prominutí dluhu podle § 102, ods. 3 zákona o obcích – Hostinec Na rozcestí
7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitých věcí sloužících k
podnikání
8. RO č. 2/2020
9. RO č. 3/2020
10. RO č. 4/2020
11. RO č. 5/2020
12. Přistoupení k Místní akční skupině Podlipansko, o.p.s., IČ: 27408507
a) Souhlas obce se zařazením správního území obce do územní působnosti
MAS Podlipansko, o.p.s. na období 2021 – 2027
b) Rámcová partnerská smlouva MAS Podlipansko, o.p.s.
13. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést
stavbu – Kutifel, s.r.o. IČ: 27250474
14. Diskuze
15. Usnesení

I. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Přítomní byli seznámeni s programem zasedání a předsedající požádala členy
zastupitelstva o doplnění.
Vyhotovením zápisu byla pověřena paní Petra Jašová, ověřením zápisu ze zasedání byli
pověřeni pan Radek Musil a pan Bohumil Urban.
Návrhy na změny nebyly a zastupitelé program schválili (pro 6).
II. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
Kontrolu provedli pan Zdeněk Novák a pan Pavel Kyjánek. Zápis byl řádně podepsán a
bez připomínek. V rámci seznámení s plněním zápisu z minulého zasedání informovala
starostka obce o následujících bodech:
- na základě požadavku občanů byl ostříhán živý plot vedle křižovatky ulic Hořátevská a
Nymburská, který bránil ve výhledu do vozovky
- nastavení zrcadla v téže křižovatce bylo zkontrolováno panem Bc. Veselým, cestmistrem
Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje
III. Podnět na pořízení změny územního plánu – KIMM Invest s.r.o., IČ: 264 36 515
Na Obecní úřad byl dne 9. 3. 2020 doručen Podnět na pořízení změny územního plánu od
společnosti KIMM Invest, s.r.o. Společnost podnět podala z důvodu plánovaného rozšíření

a výstavby nových hal. Starostka předala zastupitelstvu informace. Zastupitelé se s
podnětem seznámili a rozhodli o přijetí podnětu a budou se jím dále zabývat. (pro 6)
IV. Žádost o finanční podporu Domácí hospic Nablízku, z.ú. IČ: 04066502
Starostka seznámila přítomné s žádostí o finanční příspěvek na provoz Domácího hospice
Nablízku. Zastupitelé žádost prostudovali a rozhodli se ji zamítnout. (pro 6)
V. Převedení pošty Zvěřínek
Starostka seznámila přítomné s návrhem České pošty, s.p. na převedení pobočky pošty
na jinou obec, která by byla schopna zajistit denní provoz pošty Partner, jejíž provozování
zastupitelstvo již dříve odmítlo. Zastupitelé návrh prostudovali. S převedením pošty
nesouhlasí, ale berou informaci na České pošty, s.p. na vědomí.
VI. Prominutí dluhu podle § 102, ods. 3 Zákona o obcích – Hostinec Na rozcestí
Vzhledem k nouzovému stavu a krizovým či mimořádným opatřením vydaných vládou ČR
v souvislosti se zabráněním šíření onemocnění COVID-19 vydalo Ministerstvo vnitra
stanovisko k podpoře obyvatel nebo osob podnikajících na území obce k poskytnutí úlevy
z povinnosti hradit nájemné z užívání obecního majetku. Starostka se rozhodla této
možnosti využít a dle § 102, odst. 3 zákona o obcích rozhodla o prominutí dluhu nájemci
Hostince Na rozcestí po dobu trvání nouzového stavu tedy období 3 – 5/2020. Vzhledem k
tomu, že promíjený dluh je nižší než 20 000 Kč, spadá rozhodnutí do pravomoci starostky
obce.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
VII. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitých věcí sloužících
k podnikání
Starostka seznámila přítomné s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a
movitých věcí sloužících k podnikání - pronájem Hostince Na rozcestí, uzavřené s panem
M. Hořínkem, IČ: 49861662. Zastupitelé Dodatek prostudovali, odsouhlasili a pověřili
starostku podpisem. (pro 6)
VIII. RO č. 2/2020
Starostka seznámila přítomné s RO č. 2/2020. Jedná se o navýšení nákladů na havarijní
opravu veřejného osvětlení, spotřebu elektřiny v hasičské zbrojnici a nákup drobného
majetku v celkové výši 99 610, 20 Kč.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
IX. RO č. 3/2020
Starostka seznámila přítomné s RO č. 3/2020. Tímto opatřením se zvyšují výdaje na
požární ochranu v celkové výši 21 040 Kč.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
X. RO č. 4/2020
Starostka seznámila přítomné s RO č. 4/2020. Tímto opatřením se zvyšují náklady na
spotřebu elektrické energie v nebytovém hospodářství. Výdaje se navýšily o 41 000,- Kč.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
XI. RO č. 5/2020
Starostka seznámila přítomné s RO č. 5/2020. Tímto opatřením se vyrovnává položka
příjmů a výdajů ohledně daně z příjmu PO za obec v částce 168 720,- Kč.
Zastupitelstvo RO schválilo. (pro 6)

XII. Přistoupení k Místní akční skupině Podlipansko, o.p.s., IČ: 27408507
Na základě žádosti obce Zvěřínek o přistoupení k MAS Podlipansko, o.p.s. starostka
seznámila přítomné s podklady. Zastupitelé je prostudovali a rozhodli schválit:
a) Souhlas se zařazením správního území obce do územní působnosti MAS Podlipansko,
o.p.s. (pro 6)
b) návrh Rámcové smlouvy o partnerství (pro 6)
XIII. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a smlouva o právu
provést stavbu – Kutifel, s.r.o. IČ: 27250474
Starostka seznámila přítomné se Smlouvou o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene a smlouvou o právu provést stavbu se společností Kutifel, s.r.o. Zastupitelé
Smlouvu prostudovali a pověřili starostku podpisem. (pro 6)

XIV. Diskuze
V rámci diskuze starostka poděkovala spoluobčanům, kteří se během nouzového stavu
podíleli na šití roušek, zajišťování materiálu pro distribuci dezinfekce a pomoci starším
spoluobčanům.
Nikdo další se do diskuze nepřihlásil.
XV. Usnesení
Zapisovatelka přednesla návrh usnesení č. 2/2020 ze zasedání. Návrhy na doplnění
zastupitelé nepodali. Usnesení bylo schváleno v navrženém znění. (pro 6)
Ve Zvěřínku dne 13. 5. 2020
Zapsala Petra Jašová

……….………………..
…………………………
podpisy ověřovatelů

……….……………….
podpis starostky

