Zápis č. 3/2019
Ze zasedání obecního zastupitelstva obce Zvěřínek, které se konalo dne 10. 6. 2019.
Přítomni:

6 členů obecního zastupitelstva, 1 omluven
0 hostů

Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele ( §95 ods. 1 zákona o obcích )
2. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
3. Účetní závěrka za rok 2018
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zvěřínek za rok 2018
5. Závěrečný účet za rok 2018
6. Rozpočtové opatření č. 3/2019
7. Rozpočtové opatření č. 4/2019
8. Rozpočtové opatření č. 5/2019
9. Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) – Kutifel s.r.o. parc. č. 69/10 –
plynová přípojka, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka
10. Záměr č. 4/2019 – prodej pozemku 117/9 o výměře 1 410 m2 , Kupní smlouva se
společností KIMM Invest s.r.o.
11. Diskuze
12. 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 Radek Musil a paní Mgr. Lidmila Kábrtová.
Návrhy na změny nebyly a zastupitelé program schválili (pro 6).
II. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
Kontrolu provedli pan Pavel Kyjánek 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 na pronájem restaurace Na rozcestí s panem Filipem Vaisem,
IČ: : 05533961
- zatím nebyla podepsána kupní smlouva na prodej pozemku 357/2 o výměře 139 m2 s
firmou Kutifel s.r.o. IČ: 27250474
- byla podepsána Smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti) č. 5812018 k
akci ,,Oprava kanalizačního řadu, ul. Rudé Armády, Zvěřínek" s firmou Vodovody a
kanalizace Nymburk a,s. IČ: 46357009
- Záměr č. 4/2019 na prodej pozemku 117/9 o výměře 1 410 m2 firmě KIMM lnvest s.r.o.
lČ: 26436515 za cenu 300,- Kč/m2 byl vyhlášen 19. 4. 2019
III. Účetní závěrka za rok 2018
Starostka předložila Účetní závěrku obce Zvěřínek za rok 2018.
Zastupitelstvo závěrku schválilo. (pro 6)

IV. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zvěřínek za rok 2018
Starostka seznámila přítomné s výsledkem přezkoumání hospodaření obce. Při
přezkoumání vyšlo najevo, že obec chybně vyplatila poměrnou část výplaty odměny
členovi zastupitelstva obce za měsíc říjen 2018 – za tento měsíc mu náleží odměna ve
výši násobku jedné třicetiny jeho odměny a počtu kalendářních dnů, po které funkci v
daném měsíci vykonával.
Tato chyba byla napravena zúčtováním mezd za měsíc květen 2019.
Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí bez výhrad.
V. Závěrečný účet za rok 2018
Starostka předložila Závěrečný účet obce Zvěřínek za rok 2018.
Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet bez výhrad. (pro 6)
VI. Rozpočtové opatření č. 3/2019
Starostka obce seznámila zastupitele s RO č. 3/2019. Tímto opatřením dochází ke
snížení výdajů o částku 16 342,- Kč – zúčtování daní a poplatků.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
VII. Rozpočtové opatření č. 4/2019
Starostka seznámila zastupitele s RO č. /2019. Tímto opatřením dochází k navýšení
příjmů o 56 000,-Kč – dotace na volby a předpokládaný nájem z hostince Na rozcestí, a
zároveň navýšení výdajů o 17 592,70 Kč (knihovna, oprava plotu na dětském hřišti, volby).
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
VIII. Rozpočtové opatření č. 5/2019
Starostka seznámila zastupitele s RO č. 5/2019,které upravuje navýšení příjmů za
plánovaný prodej pozemků o 450 800,- Kč a zároveň zvýšení výdajů na investice ve výši
72 821,- Kč.
Zastupitelstvo se s RO seznámilo a schválilo. (pro 6)
IX. Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) – Kutifel s.r.o. parc. č. 69/10 –
plynová přípojka, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka
Starostka seznámila přítomné se Smlouvami o zřízení věcného břemene (služebnosti) –
Kutifel s.r.o. parc. č. 69/10 – plynová přípojka, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka.
Zastupitelé se se Smlouvami seznámili a pověřili starostku podpisem. (pro 6)
X. Záměr č. 4/2019 – prodej pozemku 117/9 o výměře 1 410 m2 , Kupní smlouva se
společností KIMM Invest s.r.o. lČ: 26436515
Dne 19. 4. 2019 byl zvěřejněn Záměr č. 4/2019 na prodej pozemku 117/9 o výměře 1 410
m2 společnosti KIMM Invest. Proti Záměru nebyly vzneseny žádné připomínky.
Starostka seznámila přítomné s Kupní smlouvou, zastupitelé Smlouvu prostudovali a
pověřili starostku jejím podpisem. (pro 6)
V návaznosti na Kupní smlouvu zastupitelé prostudovali i Smlouvu o převzetí peněz a
listin do advokátní úschovy, a také v tomto případě pověřili starostku podpisem. (pro 6)

XI. Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
XII. Usnesení
Zapisovatelka přednesla návrh usnesení č. 3/2019 ze zasedání. Návrhy na doplnění
zastupitelé nepodali. Usnesení bylo schváleno v navrženém znění. (pro 6)
Ve Zvěřínku dne 10. 6. 2019
Zapsala Petra Jašová
……….………………..
…………………………
podpisy ověřovatelů

……….……………….
podpis starostky

