Zápis č. 5/2019
Ze zasedání obecního zastupitelstva obce Zvěřínek, které se konalo dne 5. 9. 2019.
Přítomni:

6 členů obecního zastupitelstva, 1 omluven
5 hostů

Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele ( §95 ods. 1 zákona o obcích )
2. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
3. Výběr zhotovitele díla Rekonstrukce veřejného osvětlení III. a IV. etapa
4. Smlouva o propagaci
5. Kupní smlouva na odkup pozemku dle Záměru č. 5/2019
6. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce s Městskou nemocnicí a.s.
Městec Králové
7. Členství ve spolku „Pojizeří a Polabí“
8. Výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitých věcí – pronájem restaurace
Na rozcestí
9. Žádost Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje o vykácení suchých dřevin
v ulici Nymburská
10. Diskuze
11. 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 Radek Musil a pan Zdeněk Novák. (pro 6)
II. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
Kontrolu provedli pan Bohumil Urban 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:
- byla podepsána Smlouva o smlouvě budoucí na umístění věcného břemene s firmou
ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035
- byl podepsán Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb s firmou Nykos, a.s. IČ:
25085000
- Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu na projekt Rekonstrukce veřejného
osvětlení III. a IV. etapa byla zveřejněna 21. 8. 2019.
III. Výběr zhotovitele díla Rekonstrukce veřejného osvětlení III. a IV. etapa
Předseda výběrové komise seznámil zastupitele s průběhem hodnocení došlých nabídek.
Komise všechny došlé nabídky prostudovala a doporučila vybrat jako zhotovitele díla firmu
ELEKTROCENTRUM Skuhrovec s.r.o. Zastupitelé doporučení výběrové komise přijali,
prostudovali navrženou Smlouvu o dílo a pověřilo starostku podpisem. (pro 6)
IV. Smlouva o propagaci

Starostka seznámila přítomné s návrhem Smlouvy o propagaci s firmou Jan Drápalík, IČ:
74591347. Jedná se umístění reklamních poutačů na oplocení pozemku kolem hospody.
Zastupitelé návrh Smlouvy prostudovali, na návrh jednoho ze zastupitelů upravili bod
týkající se možnosti ukončení smlouvy a pověřili starostku podpisem. (pro 6)
V. Kupní smlouva na odkup pozemku dle Záměru č. 5/2019
Dne 20. 8. 2019 zveřejnila starostka Záměr č. 5/2019 na koupi pozemku 356/14 – ostatní
plocha, výměra pozemku 476 m², k.ú. Zvěřínek. Proti Záměru se nikdo nevyjádřil, proto
starostka seznámila přítomné s návrhem kupní smlouvy a s navrhovanou cenou – 631,Kč/m² (slovy šestset třicet jedna korun českých). Koupí pozemku dojde ke sjednocení s
okolními pozemky, které již patří obci a počítá se s jejich úpravou v rámci projektu úpravy
obecní zeleně a veřejných prostranství.
Zastupitelé návrh Smlouvy prostudovali a pověřili starostku jejím podpisem. (pro 6)
VI. Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace z rozpočtu obce s Městskou
nemocnicí Městec Králové, a.s. IČ: 26495015
Starostka seznámila přítomné s návrhem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Městské nemocnici v Městci Králové. Vzhledem k tomu, že služby nemocnice využívají i
naši občané, navrhuje starostka poskytnout dotaci na nákup elektrického polohovacího
lůžka ve výši 10 000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých). Zastupitelé návrh prostudovali
a pověřili starostku podpisem. (pro 6)
VII. Členství ve spolku „Pojizeří a Polabí“
Obec obdržela návrh Městského úřadu Nymburk, aby se stala členem spolku Pojizeří a
Polabí. Náplní tohoto spolku bude podpora cestovního ruchu a projektů s tím
souvisejících. Fondy EU nebudou v příštím programovém období poskytovat dotace
cestovnímu ruchu , z toho důvodu vznikají podobné spolky, které budou moci získat
dotace z národních a krajských zdrojů. Zastupitelé nabídku na vstup do spolku Pojizeří a
Polabí prostudovali. (pro 0, proti 6)
VIII. Výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitých věcí nájemci Filipu
Vaisovi IČ: 05533961
Starostka navrhuje ukončení Smlouvy o nájmu bez výpovědní lhůty ke dni 6. 9. 2019,
protože nájemce je v prodlení s platbou nájmu více než 15 dní nad ustanovení v čl. IV
odst. 1. Smlouvy. Starostka zastupitele seznámila s návrhem výpovědi. Zastupitelé ji
prostudovali a ukončení nájemní smlouvy bez výpovědní lhůty schválili. (pro 6)
IX. Žádost Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje o vykácení suchých
dřevin v ulici Nymburská
Starostka seznámila přítomné se stavem dřevin lemujících část ulice Nymburské.
Vzhledem k problémům se suchem jsou 3 z vzrostlých stromů (bříza bělokorá) v
havarijním stavu ohrožujícím pohyb chodců i silniční provoz. Z důvodu bezpečnosti chce
starostka požádat o okamžité pokácení mimo dobu vegetačního klidu.
Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.
X. Diskuze
Jedna z přítomných hostů požádala zastupitelstvo o možnost využití zasedací místnosti
obecního úřadu k občasným schůzkám místních žen. Zastupitelé setkávání občanů
podporují, proto s využíváním zasedací místnosti souhlasí. Podrobnosti budou domluveny.

Další poznámka hostů se týkala nárůstu dopravy v obci, zvláště dopravní situace v ulici
Nymburská. Hosté by chtěli vědět, jestli je možné donutit řidiče projíždějící obcí dodržovat
maximální dovolenou rychlost, případně ji snížit.
Starostka informovala občany o záměru obce instalovat na oba konce ulice Nymburská
nové, funkční měřiče rychlosti. Bohužel veškeré dosavadní snahy o zpomalování byly
Středočeským krajem (majitelem komunikace) v minulých letech vždy zamítnuty. Nicméně
všichni přítomní se shodli v tom, že situace je potřeba řešit a pokusí se získat informace a
případně podat nové žádosti.
XI. Usnesení
Zapisovatelka přednesla návrh usnesení č. 5/2019 ze zasedání. Návrhy na doplnění
zastupitelé nepodali. Usnesení bylo schváleno v navrženém znění. (pro 6)
Ve Zvěřínku dne 5. 9. 2019
Zapsala Petra Jašová
……….………………..
…………………………
podpisy ověřovatelů

……….……………….
podpis starostky

