Zápis č. 3/2020
Ze zasedání obecního zastupitelstva obce Zvěřínek, které se konalo dne 17. 6. 2020.
Přítomni:

7 členů obecního zastupitelstva
4 hosté

Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele (§95 ods. 1 zákona o obcích)
2. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Zvěřínek
4. Dodatek č. 2/2020 na svoz směsného komunálního odpadu, bio, NO, VO,
separovaných odpadů s firmou Nykos a.s. IČ: 25085000
5. Rozpočtové opatření č. 6/2020
6. Dodatekč. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2 ul. V průhonu 96, Zvěřínek
7. Účetní závěrka za rok 2019
8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
9. Závěrečný účet za rok 2019
10. Diskuse
11. 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 paní Mgr. Lidmila Kábrtová a pan Zdeněk Novák.
Návrhy na změny nebyly a zastupitelé program schválili (pro 7).
II. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
Kontrolu provedli pan Bohumil Urban a pan Radek Musil. Zápis byl řádně podepsán a bez
připomínek. V rámci seznámení s plněním zápisu z minulého zasedání informovala
starostka obce o následujících bodech:
- byl podepsán Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitých věcí
sloužících k podnikání s panem Hořínkem IČ: 49861662
- byl podepsán Souhlas obce se zařazením správního území obce do územní působnosti
MAS Podlipansko, o.p.s. na období 2021–2027 IČ: 27408507
- byla podepsána Rámcová partnerská smlouva MAS Podlipansko, o.p.s.
- byla podepsána Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a smlouva o
právu provést stavbu s firmou Kutifel, s.r.o. IČ: 27250474
III. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Zvěřínek
Starostka obce seznámila přítomné se změnou ve vyhlášce o stanovení systému
shromažďování a odstraňování odpadu. Došlo ke změně z důvodu přechodu na nový
systém svozu plastu a papíru formou door to door. S novým zněním vyhlášky bylo
zastupitelstvo seznámeno. (pro 7)

IV. Dodatek č. 2/2020 na svoz směsného komunálního odpadu, bio, NO, VO,
separovaných odpadů s firmou Nykos a.s. IČ: 25085000
Z důvodu výše zmíněného přechodu svozu plastů a papíru na door to door systém, je
třeba upravit smlouvu s firmou Nykos. Starostka seznámila přítomné s návrhem dodatku
ke smlouvě. Zastupitelé dodatek prostudovali a pověřili starostku podpisem. (pro 7)
V. Rozpočtové opatření č. 6/2020
Starostka seznámila přítomné s RO č. 6/2020. Tímto RO se vyrovnává rozpočet obce –
mění se poplatek z ubytovací kapacity na poplatek z pobytu, dále se v souvislosti s
pandemií koronaviru a očekávaným snížením příjmů z daní upravují příjmy a výdaje obce
a navyšují se výdaje na likvidaci odpadu v souvislosti s přechodem na nový systém svozu
plastu a papíru. Celkem tedy dochází ke snížení příjmů o 575 850,- Kč a snížení výdajů o
50 000,- Kč.
Zastupitelstvo RO schválilo. (pro 7)
VI. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2 ul. V průhonu 96, Zvěřínek
Starostka seznámila přítomné s návrhem dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2 v ul. V
průhonu 96, Zvěřínek. Jedná se o převod smlouvy z nájemce na člena jeho domácnosti.
Zastupitelé návrh prostudovali a pověřili starostku podpisem. (pro 7)
VII. Účetní závěrka za rok 2019
Starostka předložila Účetní závěrku obce Zvěřínek za rok 2019.
Zastupitelstvo závěrku schválilo. (pro 7)
VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zvěřínek za rok 2019
Starostka seznámila přítomné s výsledkem přezkoumání hospodaření obce. Přezkoumání
proběhlo 4. května 2020, nebyly při něm zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí bez výhrad.
IX. Závěrečný účet za rok 2019
Starostka předložila Závěrečný účet obce Zvěřínek za rok 2019.
Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet bez výhrad. (pro 7)
X. Diskuze
Do diskuze se přihlásil jeden z přítomných hostů a přednesl stížnost na rychlost vozidel
jezdících po ulici Nymburská, kde je v tuto chvíli nižší silniční provoz kvůli uzavření silnice
mezi Zvěřínkem a Nymburkem a mnozí řidiči z tohoto důvodu naprosto nerespektují
povolenou rychlost. Starostka přítomné informovala, že již několikrát kontaktovala
dopravní policii s žádostí o častější kontroly dodržování dopravních předpisů v obci i z
důvodu soustavného porušování zákazu vjezdu nákladních vozidel do ulice Hořátevská.
Starostka nicméně předá i tyto informace.
Starostka dále informovala přítomné o záměru instalace nového radaru na měření
rychlosti v obci směrem od Nymburka. Radar by měl být umístěn v ulici Nymburská před
autobusovou zastávku nejpozději na podzim.
Přítomný host na závěr pochválil pilotní projekt údržby zeleně v obci – osázení záhonů v
křižovatce ul. Rudé armády a V průhonu a vedle hasičárny. Tímto děkujeme firmě, která
se stará o obecní zeleň.

XI. Usnesení
Zapisovatelka přednesla návrh usnesení č. 3/2020 ze zasedání. Návrhy na doplnění
zastupitelé nepodali. Usnesení bylo schváleno v navrženém znění. (pro 7)
Ve Zvěřínku dne 17. 6. 2020
Zapsala Petra Jašová

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

……….……………….
podpis starostky

