Zápis č. 7/2019
Ze zasedání obecního zastupitelstva obce Zvěřínek, které se konalo dne 16. 12. 2019.
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. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce
4. Dodatek ke Smlouvy o zpracování účetnictví pro obec Zvěřínek
5. Dodatek ke smlouvě – Nykos, a.s.
6. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace s Centrem sociálních a zdravotních služeb
Poděbrady o.p.s.
7. Příkazní smlouva na zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2020 - Městec
Králové
8. Dohoda o provedení práce na funkci správce rozpočtu na rok 2020
9. Dohoda o provedení práce správce IT na rok 2020
10. Pošta Partner
11. Strategický plán rozvoje obce Zvěřínek
12. Odměny zastupitelů na rok 2020
13. RO č. 9/2019
14. Rozpočet na rok 2020
15. Rozpočtový výhled 2020 – 2022
16. Schválení inventarizační komise a plánu inventur na rok 2019
17. Diskuze
18. Usnesení

I. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Přítomní byli seznámeni s programem zasedání a předsedající požádala členy
zastupitelstva o doplnění. Návrhy na změny nebyly.
Vyhotovením zápisu byla pověřena paní Petra Jašová, ověřením zápisu ze zasedání byli
pověřeni pan Bohumil Urban a pan Radek Musil. (pro 7)
II. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
Kontrolu provedli paní Mgr. Lidmila Kábrtová 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:
- byly vykáceny suché dřeviny v ulici Nymburská
- byla podepsána Smlouva o nájmu nebytových prostor a movitých věcí určených k
podnikání s panem Martinem Hořínkem, IČ: 48961662 a objekt Hostince Na rozcestí byl
předán k užívání nájemci
III. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Starostka seznámila přítomné se zprávou z přezkoumání hospodaření obce za období 1 9/2019, které proběhlo 5. 11. 2019. Při dílčím přezkoumání byla zjištěna jedna chyba

týkající se nezveřejnění smlouvy na veřejnou zakázku na profilu zadavatele. Jednalo se o
Smlouvu o dílo ze dne 19. 9. 2019 uzavřenou s firmou ELEKTROCENTRUM Skuhrovec
s.r.o. na rekonstrukci veřejného osvětlení – III. etapa v hodnotě 651 899,- Kč. Chyba byla
napravena zveřejněním Smlouvy na Portálu pro vhodné uveřejnění dne 9. 12. 2019.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
IV. Dodatek č. 18 Smlouvy o zpracování účetnictví obce Zvěřínek
Starostka obce představila návrh Dodatku ke Smlouvě o zpracování účetnictví pro obec
Zvěřínek s paní Ivou Sobotkovou IČ:71106197. Zastupitelstvo dodatek schválilo a pověřilo
starostku podpisem. (pro 7)
V. Dodatek ke Smlouvě – Nykos, a.s., IČ: 25085000
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s každoročním dodatkem ke Smlouvě na
zabezpečení odpadového hospodářství, včetně nových cen a rozšíření svozu kovů 1x
měsíčně. Zastupitelstvo se s Dodatkem seznámilo, schválilo ho a pověřilo starostku jeho
podpisem. (pro 7)
VI. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace s Centrem sociálních a zdravotních
služeb Poděbrady o.p.s., IČ: 27395286
Starostka obce seznámila přítomné se smlouvou na zajištění sociálních a zdravotních
služeb pro rok 2019. Roční příspěvek činí 35 550,- Kč. Zastupitelstvo se se Smlouvou
seznámilo,schválilo ji a pověřilo starostku podpisem. (pro 7)
VII. Příkazní smlouva na zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2020 - Městec
Králové, IČ: 00239437
Starostka seznámila přítomné s obsahem Příkazní smlouvy k zajištění dopravní
obslužnosti na rok 2020 s městem Městec Králové ve výši 56 800,- Kč. Zastupitelstvo se
se smlouvou seznámilo, schválilo ji a pověřilo starostku jejím podpisem. (pro 7)
VIII. Dohoda o provedení práce na funkci správce rozpočtu na rok 2020
Starostka seznámila přítomné s navrženou Dohodou o provedení práce s panem B.U.,
který dle smlouvy bude zajišťovat výkon funkce správce rozpočtu v roce 2020. (pro 6,
zdržel se 1)
IX. Dohoda o provedení práce správce IT na rok 2020
Starostka seznámila přítomné s navrženou Dohodou o provedení práce s panem R. M.,
který dle Dohody bude zajišťovat výkon funkce správce IT na rok 2020. (pro 6, zdržel se 1)
X. Pošta Partner
Vzhledem k tomu, že ve Zvěřínku je pošta dlouhodobě uzavřena (od 28. 12. 2012) byla
Obec Zvěřínek oslovena zástupcem České pošty, s.p. ohledně možnosti poskytování
poštovních služeb formou Pošty Partner buď přímo obcí Zvěřínek nebo prostřednictvím
OSVČ. Bylo domluveno, že Obec prověří možnosti provozování pošty. Pokud se nepodaří
najít vhodné prostory a personální zajištění v horizontu 2 – 5 měsíců od října 2019, bude
pošta ve Zvěřínku definitivně zrušena a převedena na jinou obec.
Bohužel Obec Zvěřínek v tuto chvíli vhodnými prostory ani personálem k provozování
Pošty Partner nedisponuje, proto starostka navrhuje provozování Pošty Partner v obci
zamítnout. ( pro 7)

XI. Strategický plán rozvoje obce Zvěřínek
Starostka předložila přítomným Strategický plán obce Zvěřínek na období 2020 – 2029.
Zastupitelé plán prostudovali a schválili. (pro 7)
XII. Odměny zastupitelů na rok 2020
Starostka obce přednesla návrh na zvýšení odměn zastupitelů na rok 2020 s platností od
1. 1. 2020. Odměny vychází z přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Odměna starostky:
19 300,- Kč, místostarostky 16 200,- Kč, předsedy výboru 2 577,- Kč, člena výboru 2 148,Kč, zastupitele 1289,- Kč. (pro 7).
XIII. RO č. 9/2019
Starostka seznámila přítomné s RO č. 9/2019. Rozpočtovým opatřením se navyšují výdaje
o 98 500,- Kč. Tyto výdaje zahrnují navýšení rozpočtu knihovnických činností, oprav v
nebytovém hospodářství a veřejného osvětlení, zálohy na vodu v bytovém domě, péče o
veřejnou zeleň a zpracování dat.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí
XIV. Rozpočet na rok 2020
Správce rozpočtu obce seznámil přítomné s navrženým rozpočtem na rok 2020. Oproti
návrhu rozpočtu dochází k navýšení rozpočtu v položce veřejné osvětlení. Kvůli
havarijnímu stavu kabeláže VO v ulici Nymburská bude nutné příští rok provést nezbytné
opravy. Celkové rozpočtované příjmy jsou ve výši 4 897 600,00 Kč, výdaje ve výši
4 118 350,00 Kč – přebytek ve výši 779 250,00 Kč.
Zastupitelé rozpočet prostudovali a schválili v paragrafovém znění jako přebytkový. (pro 7)
XV. Rozpočtový výhled 2020 - 2022
Správce rozpočtu přednesl rozpočtový výhled obce na rok 2020 – 2022. Rozpočet na rok
2020 je plánován přebytkový, jak bylo zmíněno v předchozím bodě, výhled na rok 2021 je
plánován schodkový vzhledem k velkým investicím, výhled na rok 2022 je plánován jako
přebytkový. Celkově však na roky 2021 a 2022 vychází přebytek ve výši 1 669 400,- Kč.
Zastupitelé se s výhledem seznámili a schválili ho v navrhovaném znění. (pro 7)
XVI. Schválení inventarizační komise a plánu inventur za rok 2019
Starostka přednesla inventurní plán za rok 2019. Poté navrhla předsedu a členy komise
takto:
předseda: Radek Musil
členové: Bohumil Urban, Mgr. Lidmila Kábrtová, Petra Jašová, Jana Hůlová, Zdeněk
Novák (pro 7)
XVII. Diskuze
Slovo si ponechala starostka obce a informovala přítomné, že zahájí kontrolu vyhlášek
obce a jejich případnou úpravu tak, aby odpovídaly legislativě platné pro rok 2020. Dále
informovala, že běží lhůta na výmaz věcných břemen z katastru nemovitostí týkající se
obecního bytového domu. Jednalo se o zápis v souvislosti s poskytnutou dotací na
výstavbu domu z roku 1999, po uplynutí dvacetiletého období bylo možné požádat o
výmaz zápisů.
Přítomný host přednesl stížnost na pracovníky VaK Nymburk, kteří po vyčištění kanalizace
odhazují vytažené objekty ke kraji vozovky a nechávají je tam. Starostka podnět převzala
a bude se jím zabývat.

XVIII. Usnesení
Zapisovatelka přednesla návrh usnesení č. 7/2019 ze zasedání. Návrhy na doplnění
zastupitelé nepodali. Usnesení bylo schváleno v navrženém znění. (pro 7)
Ve Zvěřínku dne 16. 12. 2019

Zapsala Petra Jašová
……….………………..
…………………………
podpisy ověřovatelů

……….……………….
podpis starostky

