Zápis ě. 112019
Ze zasedání obecního zastupitelstva obce Zvěřínek, které se konalo dne '11.2.2019,

Přítomni:

7 členůobecního zastupitelstva
1 host

Program:
1. Určeníověřovatelů zápisu a zapisovatele (§95 ods. 1zákona o obcích )
2, Kontrola zápisu a usneseníz minulého zasedání
3. Rozpočtovéopatření ó. 1612018
4, Rozpočtovéopatření é, 112019
5. Informace o plnění rozpočtu v roce 2018
6. lnventarizace majetku obce k 31 . 12, 2018
7. Zrušení vyhlášky é. 112018 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
8. Vyhláška obce ó, 112019 O stanovení systému shromažd'ováni, sběru, přepravy, třídění,
využívánía odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
územíobce zvěřínek
9. Nařízení obce é.212019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
10.Záměr č. 112019 k uzavření dodatků č. 1 k pachtovním smlouvám ze dne 17,7.2017
'11. Dodatek č. 1 k pachtovním smlouvám ze dne 17,7.2017
12. Smlouva o zpracování osobních údajů
13.Výpověd' Smlouvy o nájmu ,,Restaurace Na rozcestí"
14. Diskuze
1 5. Usnesení
l. Určeníověřovatelů 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 Radek Musil.
Návrhy na změny nebyly a zastupitelé program schválili (pro 7).

ll. Kontrola zápisu a usnesení z minuIého zasedání
Kontrolu provedli pan Bohumil Urban a pan Zdeněk Novák. Zápis byl řádně podepsán a
bez připomínek. V rámci seznámení s plněním zápisu z minulého zasedání informovala
starostka obce o následujících bodech:
- byla podepsána Dohoda o provedení práce na funkci správce lT na rok 2019
- byl podepsán Dodatek č. 17 Smlouvy o zpracování účetnictvípro obec Zvěřínek s pí.
sobotkovou
- byl zveřejněn schválený rozpočet na rok 2019
- byl zveřejněn rozpočtový výhled na období 2019 -2021
- bylo zveřejněno RO 1512018
- zkušebníprovoz popelnice na sběr jedlých olejů a tuků byl vyhodnocen kladně a bude
rozšířenísběru tříděného odpadu zahrnuto do vyhlášky o odpadovém hospodářství,

lll. Rozpočtovéopatření é. 1612018
Starostka obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1612018. Př'tjmy byly
navýšeny o 30 666,- Kč, výdaje byly navýšeny o 6 293,- Kč.
Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

IV.

Rozpočtovéopatření 112019

Starostka obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 112019, Došlo k navýšení
příjmové položky neinvestičníchpříjmů - transfery ze státního rozpočtu o 4500,- Kč.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

V. lnformace o plnění rozpočtu v roce 2018

Správce rozpočtu seznámil přítomné s plněním rozpočtu v roce 2018. Zpracovaná data
byla k 31,12.2018, byla zohledněna všechna rozpočtová opatření roku 2018.
Příjmy zarok2018 činily částku: 5 209 198,27 Kč, výdaje činily částku: 7 716 060, 20 Kč.
Rozdíl/schodek byl -2 506 861,51 Kč. 70% zvýdajů tvořily investice, Žaana rozpočtovaná
položka nebyla překročena,
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí,

Vl. lnventarizace majetku obce k 31. 1 2.2018
Starostka předložila informace o inventarizaci majetku, která proběhla k datu 31, 12.2018.
lnventarizace probíhala ve dnech 28, - 31. 1. 2019.
Výsledky inventarizace byly schváleny. (pro 7)
Vll. Zrušenívyhlášky 112018 o zákazu podomního a pochůzkovéhoprodeje
Starostka navrhla zrušit vyhlášku 112018 o zákazu podomního a pochůzkovéhoprodeje
z důvodu nedodrženíformy právního předpisu.
Návrh byl schválen. (pro 7)
V!l!. Vyhláška obce é.1l2O19 O stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy,
třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů a nak!ádání se stavebním
odpadem na územíobce Zvěřínek
Starostka seznámila přítomné se změnou ve vyhlášce o stanovení systému
shromaŽd'ování, sběru, přepravy, tříděnía odstraňování odpadů. Vyhláška bude rozšířena
o sběr jedlých olejů a tuků. Obec nechala vedle obecního úřadu umístit červenou popelnici.
Zastupitelstvo změnu schválilo. (pro 7)

lX. Nařízení obce é.212019 o zákazu podomního a pochůzkovéhoprodeje
Starostka seznámila přítomné s návrhem Nařízení obce č, 212019 o zákazu podomního a
pochŮzkového prodeje v obci Zvěřínek. Tímto chce zastupitelstvo reagovat na špatné
zkušenosti občanŮ s podomními prodejci a nahradit tímto zrušenou vyhlášku č, 1l2O18.
Zastupitelstvo Nařízení č. 212019 schválilo, (pro 7)

X.Zámér é.1l2O19 k uzavření dodatků č. 1 k pachtovním smlouvám ze dne 17.7.2017
Starostka obce seznámila přítomné se zveřejněním záměru č, 1l2O19 na uzavření
Dodatku č. 1 k pachtovním smlouvám ze dne 17.7.2017 z důvodu přesunu pozemků
mezi pachtýři.
Zastupitelstvo vzalo zámér na vědomí.

Xl. Dodatky ě. í k pachtovním smlouvám ze dne 17,7.2017
starostka představila navrženéDodatky č. 1 k pachtovním smlouvám:
a) s pachtýřem R. Nollem, lČ: 45828687
zastupitelstvo Dodatek schválilo a pověřilo starostku podpisem. (pro 7)
b) s pachtýřem Z, Novákem, lC: 03636682
Zastupitelstvo Dodatek schválilo a pověřilo starostku podpisem, (pro 6,

1

se zdržel)

Xll. Smlouva o zpracování osobnich údajůs firmou Galileo Corporation s.r.o.,
lC:25448714

Starostka seznámila přítomné s návrhem Smlouvy na ochranu osobních údajů.
Předmětem Smlouvy je rozšířeníredakčníhosystému na verzi GDPR+, zajištění a
nasazení SSL certifikátu a zajištění provozu GDPR+ a SSL na obecních webových
stránkách.
Zastupitelstvo se s návrhem seznámilo, návrh schválilo a pověřilo starostku podpisem
smlouvy, (pro 7)

Xll. Výpověd'smlouvy o nájmu ,,Restaurace Na rozcestÍ" s PeČarovou Václavou,

lC:73759171
Dne 30. 1.2019 byla na obecní úřad doručena žádost o ukončenínájemní smlouvy na
pronájem Restaurace Na rozcestí paní Pečarovou ze zdravotních důvodů.Paní Pečarová
žádá o ukončeníSmlouvy dohodou k28.2.2019,
Zastupitelstvo žádost prostudovalo a pověřilo starostku podpisem Dohody o ukončení
nájemní smlouvy. (pro 7)

XlV. Diskuze
Diskuzi zahá4ila starostka informací o obsazení pozice obecního kronikáře. Na
zveřejněnou výzvu na tuto pozici se přihlásiljediný zájemce. Se zájemcem B. K. byla
podepsána Dohoda o provedení práce. Dále starostka informovala o rozhodnutí Krajského
úřadu Středočeského kraje, odboru životníhoprostředí a zemědělství ve věci Záměru
,,Výstavby haly S0-3 v areálu KBP Zvěřínek". Krajský úřad rozhodl, že zmiňovaná stavba
nemá významný vliv na životníprostředí a nebude posuzován podle zákona é. 10012001
Sb., o posuzování vlivů na životníprostředí.
Dále se o slovo přihlásil přítomný občan s dotazem, zdaby bylo možnéudělat něco
s rychlostí vozidel, která projíždípřes obec. Hlavně nákladní vozidla často nedodržují
rychlost a hrozi, že můžedojít k nehodě, Starostka odpověděla, že problém je v tom, že
silnice procházející obcí patří Středočeskému kraji a veškerédosavadní žádosti o umístění
zpomalovacích prostředků nebyly úspěšné.Nicméně zastupitelstvo chce požádat o
posunutí cedule ohraničujícízačátek obce blížesměrem k Sadské a umístit před
křižovatku funkčníradar. Zastupitelstvo dále prověříjiné možnosti, např. úsekovéměření
rychlosti, LED osvětlení přechodu, sníženírychlosti v obci atd.
Na závěr diskuze informovala starostka a místostarostka o dluhu pana Gnipa lČ:
07122268, ktený obci ke dni 11 . 2. dlužíčástku 21 974,-Kč a dluh bude dále narůstat kvůli
domluvenému penále 100,- Kčzakaždýden prodlení, Dále starostka obce přítomné
informovala o tom, že zaslané upomínky se vracejí z důvodu odstěhování adresáta,
telefon je nedostupný a na e-mailové výzvy pan Gnip nereaguje. Vzhledem k tomu, že
pan Gnip není zastižitelný, vedení obce prověřilo možnost vymáhání pohledávky soudní
cestou, Po konzultaci s odborníkem na tuto problematiku a po získání výpisu z Centrální
evidence exekucí, kde má pan Gnip dlouhý zápis, navrhuje vedení obce ukončení
navyšování penalizace z důvodu nevymahatelnosti. Pokud se nepodaří pohledávku
vymoci v lhůtě 3 let od vzniku, bude muset dojít k jejímu odepsání,
Do diskuze se přihlásil správce rozpočtu a navrhl přidání dalšího bodu na program jednání
- bod ukončenípenalizace dle čl. ll, odst. 2 Dohody o skončenínájmu s panem Gnipem
ze dne 30,10,2018
Zastupitelstvo tento návrh projednalo a schválilo (pro 7).
XV. Ukončenípenalizace dle čl. Il, odst. 2 Dohody o skončenínájmu s panem
Gnipem ze dne 30.10.2018

Na základě informací z diskuze navrhuje správce rozpočtu ukončenípenalizace dle čl. ll,
odst.2 Dohody o skončenínájmu s panem Gnipem, lC:07122268 ze dne 30.10,2018
z důvodu nevymahatelnosti. Zastupitelstvo tento návrh projednalo a schválilo. (pro 7)

xvl. usnesení

Zapisovatelka přednesla návrh usnesení é.112019 ze zasedání. Návrhy na doplnění
zastupitelé nepodali. Usnesení bylo schváleno v navrženémznéní.(pro 7)
Ve Zvěřínku dne 11.2,2019
Zapsala Petra Jašová

podpisy ověřovatelů

podpis starostky

