Zápis č. 10 l 2018
Ze zasedání obecního zastupitelstva obce Zvěřínek. které se konalo dne 26.1
Přítomní: 6 členůobecního zastupitelstva,

l

Program:

1

1. 2018

nepřítomen

občan
1. Určeníověřovatelů zápisu a zapisol,atele
2. Kontrola zápisu a usnesení z minu|ého zasedání

3. Rozpočtovéopatření ě.

14l20l8

4. Ná.iemní smlouva - [lostinec Na rozcestí
5. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace s Centrem sociálních a zdravotních

služeb Poděbrady o.p.s
6. Dohoda o provedení práce na funkci správce rozpočtu na rok 2019
7. Odměny zastupitelů na rok 2019
8. Příkaznísmlouva - Město Městec Králové
9. Dodatek č. 1 ke smlouvě - Nvkos a.s.

Diskuze
1l. Usnesení
10.

Zasedání zahájila předsedaiící starostka Jana Hůlová.

t.
UrČeníověřovatelů zápisu (§ 95 odst. I zákona o obcích) a zapisovatele
Přítomní byli seznámeni s programem zasedání a předsedaj íci požádala členy zastupitelstva
cl doplněni. Návrhy nebyly a zastupitelé program schválili. Vyhotovením zápisu byla pověřena paní
Petra Jašová, ověřením zápisu ze zasedání byli pověřeni pan Pavel Kyjánek a pani Mgr. Lidmila
Kábrtová. (pro 6)
II. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
Kontrolu zápisu provedli pan Bohumii t]rban a pan Radek Musil. Zápis byl řádně podepsán a bez
PřiPomínek. V rámci seznámení s plněním zápisrr z minulého jednání starostka obce inforrnovala o
následujících bodech:
- byla podepsána a předána Smlouva o zŤízenívěcného břemene služebnosti inženýrskésítě č.
612018. P.č. 69110. k. ú. Zvéřínekna plynovou přípojku s finnou Kutifel" s.r.o.. IČ: 27250474
- byla podepsána a předána Smlouva o zříz,eni věcného břemene služebnosti inženýrskésítě č.
712018.p.č.69110, k. ú. Zvěřínek nakanalizační přípojku s firmou Kutií-el. s.r.o.. IČ: 27250474
- byla podepsána a předána Smlouva o zřizení věcného břemene služebnosti inženýrskésítě č.
8i2018, P.č. 69110 a9516, k. ú. Zvěřínek na vodovodní přípojku s firmou Kutifel. s.r.o., IČ:
27250474
- byla podepsána Dohoda o ukončení ná.jemní smlouvy s firmou ŠtefanGnip, IČ: 071 22268
- 31. 10. byl zveřejnén Zámer ě. 4l20l8 na pronájem Hostince Na rozcestí
- byla záhajena stavba autobusové zastávky ve směru na Sadskou. zastávka je téměř hotova, čeká se
na dodělání bočnic
- dne 1 1 .1 1 . byla ve spolupráci s SDH Zvěřínek uspořádána pieta k připomenutí stého výročíkonce
1. sr,ětové války
III.

Rozpočtovéopatřeníč.14l20t8

Starostka informovala přítomné o navýšení výdaiů o 3 453,- Kč. Zastupitelstvo vzalo RO na
vědomí.

\a

I\-.

\ájemní smlouva * Hostinec Na rozcestí

základě zánlěru rlhlášeného 31. 10.2018 na pronájem Hostince Na rozcestí se jako jedirrý
zájenrce přihlásila pani Pečaror,á Václava .IČ: 737 591 71 . Starostka seznámila přítornné s návrhenr
nájemní smlourr, Zastupitelstvo smlouvu prostudol,alo a po,,,ěřilo starostku jejím podepsáním. (pro
6)

Na zasedáni dorazil zastupitel R. M. a zastupitelstvo nadále pokračovalo v jednání v plném počtu 7
zastupitelů.

V.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
služeb Poděbrady o.p.s.

s

Centrem sociálních a zdravotních

Starostka obce seznámila přítomné se smlouvou na zajištěnísociálních azdravotních služeb pro rok
2019. Ročnípříspěvek činí35 550,- Kč. Zastupitelstvo se se Smlouvou seznámilo, schválilo ji a
pověřilo starostku podpisem. (pro 7)

VI. Dohoda o provedení práce na funkci správce rozpočtu na rok 2019
Starostka seznámila přítomné s navrženou Dohodou o provedení práce s panem B.U.. který dte
smlouvy bude zajišt'ovat výkon funkce správce rozpočtu v roce 2019. (pro 6, zdržel se 1)
VII. Odměny zastupitelů v roce 2019
Starostka obce přednesla návrh na zvýšeníodměn zastupitelů na rok 20l9 s platností od 1 . 1 , 2019.
Odměny vycházi z nařizení vlády č.20212018 Sb. Odnrěna starostky: 15 750,- Kč, nrístostarostky
10 500.- Kč, předsedy výboru 2343.- Kč. člena výboru 1953,- Kč. zastupitele 1 1 72,- Kč. (pro 7),
VIII. Příkaznísmlouva

veřejné služby ve veřejné linkové dopravě - Město Městec
Králové, IČ:00239437
Starostka seznámila přítomné s obsahem Přikazni smlouvy k zajištěnídopravní obslužnosti na rok
2019 s městem Městec Králové ve výši 55 600,- Kč. Zastupitelstvo se se smlouvou seznámi|o.
schválilo ji a pověři1o starostku jejím podpisem. (pro 7)

IX.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zabezpečeníodpadového hospodářství s firmou
Nykos a.s.
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s každoročnímdodatkem ke Smlouvě na zabezpeěeni
odpadového hospodářství, včetně nových cen a rozšířenísvozu o sběr použitých rostlinných olejů.
V celkové výši došlo k navýšení ceny o 1%o oproti roku 2018. Zastupitelstvo se s Dodatkem č.
I12018 seznámilo a schválilo. Pověřilo starostku jeho podpisem. (pro 7)

X.

Diskuze

Diskuzi zahájlla starostka Jana Hůlová upřesňu|ící informací o stavu budované autobusové
zastávky. V současnédobě je hotov plot kolem zasíávky dle požadavků íirmy KBP a.s. včetně
zakončeníostnatým drátem. Konstrukce zastávky je hotova z ěásti. Zbývá dodělat bočnice, které
jsou momentálně zadány ve výrobě. Zastupitelstvo bude o dokončenízastávky informováno.
Dále dostal slovo přítomný občan, který navrhl zabývat se dlouhodobým řešením veřejné zeleně v
obci. V současnédobě není veřejná zeleň v dobrém stavu. Částečnějeto způsobeno počasíms
nedostatkem srážek azvelké míry dopravni zátéžía neustálým parkováním na zelených plochách.
které tím velmi trpí. Občan chce ověřit, zdaby bylo možnévy,tvořit v obci určitý počet vyhrazených
parkovacích míst, regulovat parkování na ostatních plochách a zbylou zeleň něiakým způsobem

-/'-

-/
chránit. Dále navrhuje, aby se obec do budoucnazaněŤilana budor,ání trvalkové r.jsadb1,. protože i
Přes poČáteČníinvestice je údržbatěchto rostlin méně nároč ná než údržbatravnatýchploch. Také s
ohledem na klimatický a srážkový vývoj v našem regionu bude v budoucnosti náročrréudržovat
travnaté plochy.
Zastupitelstvo bere tento podnět na vědomí. bude seiím ve spolupráci s občanem dále zabývaí.
NejPrve ověří skutečný stav a poté požádá o vytvoření projektu včetně finančníchnákladů.

XI.

Usnesení
ZaPisovatelka přednesla návrh usnesení 10l2O18 ze zased,ání. Návrhy na doplnění zastupitelé
nepodali. Usnesení bylo schváleno v navrženémznění (pro 7).

Ve Zl,ěřínku dne 26. 11.2018

Zapsala Petra Jašová

.-.podpisy ověřovatelů

podpis starostky

