Zápis č. 6/2019
Ze zasedání obecního zastupitelstva obce Zvěřínek, které se konalo dne 21. 10. 2019.
Přítomni:

7 členů obecního zastupitelstva
2 hosté

Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele ( §95 ods. 1 zákona o obcích )
2. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
3. RO č. 7/2019
4. RO č. 8/2019
5. Záměr č. 6/2019
6. Smlouva o nájmu nebytových prostor a movitých věcí určených k podnikání
7. Žádost o ukončení členství ve Smlouvě o sdružení
8. Diskuze
9. 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 paní Mgr. Lidmila Kábrtová a pan Pavel Kyjánek. (pro 7)
II. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
Kontrolu provedli pan Radek Musil 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 Smlouva o dílo na Rekonstrukci veřejného osvětlení III. a IV. etapa s
firmou Elektrocentrum Skuhrovec s.r.o., IČ: 27177688
- byla podepsána a ihned i uhrazena Smlouva o propagaci s firmou Drápalík, IČ:
74591347
- byla podepsána kupní smlouva na odkup pozemku 356/14 ostatní plocha dle Záměru č.
5/2019
- byla podepsána Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce s Městskou
nemocnicí Městec Králové a.s., IČ: 26495015
- byla ukončená Smlouva o nájmu nebytových prostor a movitých věcí s nájemcem Filipem
Vaisem, IČ: 05533961
III. Rozpočtové opatření č. 7/2019
Starostka seznámila přítomné s RO č. 7/2019. Tímto rozpočtovým opatřením dochází ke
zvýšení výdajů o 73 803,- Kč kvůli vyšším výdajům na poštovné, péči o zeleň, opravy v
bytovém domě a knihovnické činnosti.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
IV. Rozpočtové opatření č. 8/2019
Starostka seznámila přítomné s RO č. 8/2019. Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují
příjmy o 60 170,- Kč, a zároveň se navyšují výdaje o 767 451,- Kč. K vyšším výdajům
dochazí hlavně kvůli nákupu pozemku, vyšším nákladům na rekonstrukci veřejného
osvětlení, v souvislosti s přípravou projektu na rozvoj obecní zeleně a výplatu finančních
prostředků v souvislosti s ukončením členství ve sdružení. Kvůli výplatě finančních

prostředků ze sdružení se také převádí finance mezi rozpočtovými účty. Menší výdaje se
týkají nárůstu oprav na nebytovém hospodářství, činnosti úřadu a sponzorského daru.
Zastupitelé RO schválili. (pro 7)
V. Záměr č. 6/2019
Starostka seznámila přítomné se Záměrem č. 6/2019 zveřejněným 2. 10. 2019 na
pronájem nebytových prostor a movitých věcí - domu č.p. 10 Hostinec Na rozcestí nájemci
Martinu Hořínkovi, IČ: 48961662. Proti Záměru se nikdo nevyjádřil.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
VI. Smlouva o nájmu nebytových prostor a movitých věcí určených k podnikání
Starostka seznámila přítomné s návrhem Smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitých
věcí určených k podnikání s Martinem Hořínkem, IČ: 48961662.
Zastupitelé návrh prostudovali a pověřili starostku podpisem. (pro 6, proti 1)
VII. Žádost o ukončení členství ve Smlouvě o sdružení
Starostka seznámila zastupitelstvo s žádostí o ukončení členství ve Smlouvě o sdružení
uzavřené 7. 7. 1997, která byla na obecní úřad doručena nájemcem bytu č. 4 v obecním
bytovém domě V Průhonu 96. Tímto starostka informuje, že žádost byla přijata. Na
základě smlouvy budou vyplaceny finanční prostředky složené pro účely sdružení na účet
uvedený v žádosti.
Vzhledem k tomu, že ve Sdružení již zbývá poslední člen – Obec Zvěřínek – budou
podniknuty kroky k vedoucí k zániku Sdružení.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

VIII. Diskuze
Jeden z přítomných hostů přednesl návrh, aby obec využila dotační programy na výsadbu
listnatých stromů.
Starostka přítomné informovala, že byla odeslána přihláška do neziskové organizace MAS
Podlipansko.
Na dotaz jednoho ze zastupitelů na stav rekonstrukce veřejného osvětlení, odpověděla
starostka, že začátek stavby se bohužel posunul, protože ještě stále nedošlo k vytýčení
tras kanalizace ze strany VAK Nymburk, a.s., ačkoliv žádost byla včas odeslána. Bude
zažádáno o urychlené vyřízení žádosti, aby stavba mohla začít co nejdříve.
S rekonstrukcí veřejného osvětlení souvisí i osazení nových měřičů rychlosti. Starostka
předpokládá, že měřiče by mohli být instalovány na jaře.
IX. Usnesení
Zapisovatelka přednesla návrh usnesení č. 6/2019 ze zasedání. Návrhy na doplnění
zastupitelé nepodali. Usnesení bylo schváleno v navrženém znění. (pro 7)
Ve Zvěřínku dne 21. 10. 2019
Zapsala Petra Jašová
……….………………..
…………………………
podpisy ověřovatelů

……….……………….
podpis starostky

