Zápis č. 4/2019
Ze zasedání obecního zastupitelstva obce Zvěřínek, které se konalo dne 14. 8. 2019.
Přítomni:

6 členů obecního zastupitelstva, 1 omluven
2 hosté

Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele ( §95 ods. 1 zákona o obcích )
2. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
3. Smlouva o smlouvě budoucí na umístění věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s.
4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb – Nykos, a.s.
5. Rozpočtové opatření č. 6/2019
6. Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu – Veřejné osvětlení III. a IV. etapa
7. Diskuze
8. 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 Bohumil Urban a pan Pavel Kyjánek.
Návrhy na změny nebyly a zastupitelé program schválili (pro 6).
II. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
Kontrolu provedli paní Mgr. Lidmila Kábrtová 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:
- byly podepsány Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) – Kutifel s.r.o., IČ:
27250474, parc. č. 69/10 – plynová přípojka, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka.
- byla podepsána Kupní smlouva se společností KIMM Invest s.r.o. lČ: 26436515
III. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby – ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035
Starostka předložila zastupitelům návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6024504 /VB/002 v ulici V průhonu, SS100
s firmou ČEZ Distribuce, a.s.
Zastupitelstvo Smlouvu prostudovalo a pověřilo starostku podpisem. (pro 6)
IV. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb na zabezpečení odpadového
hospodářství – Nykos, a.s. IČ: 25085000
Starostka seznámila přítomné s Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb s firmou
Nykos, a.s. Dodatkem se upravuje počet kontejnerů na tříděný odpad – navýšení počtu
kontejnerů na plasty. Zastupitelstvo Dodatek prostudovalo a pověřilo starostku podpisem.
(pro 6)

V. Rozpočtové opatření č. 6/2019
Starostka seznámila přítomné s RO č. 6/2019, které vydala na základě zmocnění
zastupitelstvem k 31. 7. 2019. Tímto RO dochází k navýšení výdajů na svoz tříděných
opadů, komunální služby, spotřebu elektrické energie a vodné, stočné dle skutečných
nákladů. Celkem se výdaje zvyšují o 68 432,- Kč
Zastupitelstvo vzalo RO na vědomí
VI. Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu – Veřejné osvětlení III. a IV. etapa
Na základě Vnitřní směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
seznámila starostka obce zastupitele s návrhem textu výzvy a seznamem přímo
obeslaných dodavatelů. Zároveň informovala zastupitele o možnosti doplnit seznam firem
do 3 dnů od zveřejnění výzvy. Dále zastupitelstvo jmenovalo výběrovou komisi ve složení:
předseda – R. Musil
členové – P. Kyjánek, Z. Novák
(pro 6)
VII. Diskuze
Do diskuze se přihlásil jeden z přítomných hostů. Starostka obce obce odpověděla na jeho
dotazy týkající se projektu k rekonstrukci veřejného osvětlení, nabídla projekt k nahlédnutí
a podala všechny požadované informace.
VIII. Usnesení
Zapisovatelka přednesla návrh usnesení č. 4/2019 ze zasedání. Návrhy na doplnění
zastupitelé nepodali. Usnesení bylo schváleno v navrženém znění. (pro 6)
Ve Zvěřínku dne 14. 8. 2019
Zapsala Petra Jašová
……….………………..
…………………………
podpisy ověřovatelů

……….……………….
podpis starostky

