Zápis č. 10/2016
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany
konaného dne 28. listopad 2016 od 18.30 hodin na OÚ v Zákolanech
Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Zákolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:30
hodin starostkou obce Lucií Wittlichovou („dále jako „předsedající“).
Kontrola usnášeníschopnosti
Přítomno 7 členů obecního zastupitelstva:
Vladimír Dobeš, Jan Kolenčík, Pavlína Urbanová, Petr Bláha, Jakub Nosek, Jiří Šup, Lucie
Wittlichová
Omluveni: Michal Nosek, Eduard Rejfíř
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Byl schválen zápis č. 9/2016 na návrh ověřovatelů P. Bláhy a P. Urbanové. Ověřovateli
zápisu č. 10/2016 byli předsedající jmenováni Jiří Šup a Jan Kolenčík zapisovatelkou
Kateřina Škardová.

PROGRAM
Hospodaření s majetkem obce

I.

1) Žádost o dotaci na projekt Otevřená zahrada
2) Žádost o dotaci na projekt Rekonstrukce pomníku obětem 1. světové války
v Zákolanech
3) Příspěvek TJ Sokol na spolufinancování projektu rekonstrukce antukového
hřiště
4) Návrh rozpočtu
5) Smlouva o obstarání věci – péči o zatoulané psy s Psím útulkem Bouchalka
6) Rozpočtové opatření
II.
1)
2)
3)
4)
III.

Projekty obce
Koupě železničního mostu
Úprava prostranství u kaple sv. Izidora v Kovárech
Parkování na TÚ
Strategický plán – prezentace Jana Trejbala
Různé

1) Připravované akce
Mikulášská
Ples 2017

IV.

Diskuse

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým programem.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti Zdrželi se

I.

Hospodaření s majetkem obce

1) Žádost o dotaci na projekt Otevřená zahrada
Zahrada Obecního úřadu se v poslední době proměnila v hojně využívaný veřejný prostor.
Stalo se tak díky nově vybudované kavárně, podáváním Zákolanských polévek, ale především
klubovně, která je v provozu každý všední den. Projekt Otevřená zahrada má zkvalitnit
prostředí zahrady, zejména vydlážděním hliněných ploch, dále novými vraty, brankou a
dřevěnou pergolou. Dotace, kterou vypsalo MMR má 30% spoluúčast obce, což je v našem
případě 118.589,- Kč z celkových 396.295,- Kč.
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt Otevřená
zahrada a v případě získání dotace se spolufinancováním ve výši minimálně 30%.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti Zdrželi se
2) Žádost o dotaci na projekt Rekonstrukce pomníku obětem 1. světové války
v Zákolanech.
V rámci dalšího dotačního programu MMR plánujeme podat žádost na rekonstrukci pomníku
obětem 1. světové války v Zákolanech. Rozpočet na opravu činí 73.810,- Kč.
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt
Rekonstrukce pomníku obětem 1. světové války v Zákolanech a v případě získání dotace
se spolufinancováním ve výši minimálně 30%.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti Zdrželi se

3) Příspěvek TJ Sokol na spolufinancování projektu rekonstrukce antukového
hřiště
TJ Sokol Zákolany plánuje podat žádost na opravu jednoho antukového hřiště na Malém
sokolském hřišti. Za účelem spolufinancování projektu požádal obec o finanční příspěvek,
který by pokryl náklady na akci v maximální výši 30%. Celkové náklady jsou cca 571.075,Kč. Část nákladů bude hrazeno z úspor z let 2015 a 2016.
LW upozornila na požadavek instalace, resp. výměny rozbitých herních prvků, který vzešel ze
společného jednání zástupců ZŠ a rodičů, a který byl opakovaně vznesen na zasedání Školní
rady. TJ Sokol by měl respektovat potřeby celé obce a ne pouze nohejbalistů a volejbalistů,
kteří ale mají též děti a řada z nich s nimi tráví odpoledne na hřišti.
JŠ Slíbil, že bude požadavek tlumočit vedení TJ Sokol.

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se spolufinancováním projektu Rekonstrukce
antukového hřiště ve výši maximálně 30% z celkových uznatelných nákladů.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti Zdrželi se
4) Návrh rozpočtu na rok 2017
Na úřední desku bude vyvěšen návrh rozpočtu obce Zákolany na rok 2016. Rozpočet by měl
být schválen na prosincovém zasedání zastupitelstva obce Zákolany. Rozpočet je sestaven
jako vyrovnaný. K návrhu se mohou občané vyjadřovat po dobu 14 dnů.
5) Smlouva o obstarání věci – péči o zatoulané psy s Psím útulkem Bouchalka
Obec Zákolany uzavírá každoročně smlouvu se Psím útulkem Bouchalka, který zajišťuje
odchyt zatoulaných psů. Odměna činí 20,- Kč vč. DPH na jednoho obyvatele obce, tj. 10.800,Kč.
Usnesení: Zastupitelé obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o obstarání věci – péči o
zatoulané psy s Psím útulkem Bouchalka a pověřují starostku jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti Zdrželi se
6) Rozpočtové opatření č.11
Rozpočtové opatření je přebytkové o částku 291.400,- Kč z důvodu vyššího příjmu daně z PO,
FO, výtěžek z VHP, výplaty pojistné události, výplaty dotace od Přemyslovských stř. Čeh.
Nejvyšší položkou RO je převod dotace od MŠMT z účtu v ČNB na účet u České spořitelny.
V oblasti výdajů se navýšil rozpočet u položek materiál OÚ, odpady, škola… viz příloha RO
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti Zdrželi se

II.

Projekty obce

1) Koupě železničního mostu
V průběhu měsíce listopadu probíhala výměna mostní konstrukce v Kovárech. SŽDC nabídlo
obci Zákolany odkup staré mostní konstrukce za cenu šrotu. Tento most může být v budoucnu
použit v rámci cyklostezky přes zákolanský potok.
2) Úprava prostranství u kaple sv. Izidora v Kovárech
11.11.2016 proběhla schůzka v Kovárech, na které bylo jednáno o prostranství před
kapličkou. Na základě tohoto jednání se v sobotu 19. 11. 2016 při společné brigádě vykácely
dvě borovice a modřín.

3) Parkování na TÚ
JŠ upozornil na problém s parkováním na TÚ:
Obracím se na vás ve věci, která jak se zdá začala na T.Ú. způsobovat problémy. Usuzuji tak
z toho, že s kým jsem se v posledních dnech setkal, každý o něm mluvil. Ten problém se
jmenuje bránění provozu a ničení obecního majetku špatným parkováním. Uvedu pár
příkladů:
·
·
·

·
·
·
·

Betonpumpa u špejcharu. (všimněte si někdy, co se tam stalo s místem kde
parkuje…. Půlmetrové blátivé koleje, bláto nám při výjezdu tahá až na silnici)
Auto s vlekem (Martina Fabiána parkuje i v noci na hlavní silnici, je
mizerně vidět a je jen otázkou času kdy do něj někdo narazíme)
Parkování v centru Trňáku ‚okolo lípy a na napojovacích silnicích na
centrum. (auta stojí chaoticky a ve vozovce, při průjezdu a zahýbání za
kamennou zeď není za roh prakticky vůbec vidět. Chodí a hrají si tady děti a je
to velmi nebezpečné.
Parkování v okolí kontejnerů na tříděný odpad často neumožňuje zaparkovat
mimo hlavní silnici a bezpečně odpady vysypat.
Nájezd a průjezd uličkou k Honzovi. Už od lípy se stává skoro
neprůjezdnou.
U Karalů parkuje neustále velké auto, popeláři ho objíždí a již nám zničili
krajnici.
Ve sjezdu z trňáku přes zákaz stání parkují auta, často celou noc

A spousty dalších příkladů. Mluvil jsem s Martinem Fabiánem, a pokusili jsme se řešit
alespoň jeho auto. Argumentoval tímto: mám ve dvoře písek -to mě pobavilo. Ale pak tím, že
se pokusil parkovat pod špejcharem a p.Topinka ho vyhnal, že to má reservováno on….
Zajímavé? Dále mě prosil, jestli by mu obec neurčila nějaké místo, že se tam rád přesune. Má
dvě auta a tak to má prý těžké.

Prakticky tak narazil na všechny tři věci, které tuto situaci způsobují. 1) Lidé mají
zablokovány vlastní parkovací místa, nebo jsou prostě jen líní zaparkovat na vlastním.
Samozřejmě spousty jich tuto možnost nemá. 2) Obec prozatím neřekla, kde a jak by se
vlastně mělo parkovat. 3) Aut přibylo a bude valně přibývat dál.

Z toho jasně vyplývá, že by jsme to měli řešit. Napadá mě řada věcí, ale pokuste se i
vy nad tím zamyslet. Navrhuji k tématu udělat schůzku, či několik schůzek. Pozvat lidi a nalézt
dobré řešení. Navrhuji určit lednový termín schůzky, o němž by jsme informovali
v Budečských rozhledech a letáčkama.

4) Stretagický plán obce – prezentace Jana Trejbala
Obec Zákolany má schválený Strategický plán obce a priority rozvoje do roku 2018.
V průběhu let se však objevují aktuální problémy a požadavky, do obce se přistěhovala řada
nových sousedů a je důležité, aby o budoucnosti obce mohli lidé diskutovat. Bylo navrženo
uspořádat veřejné setkání, za účasti arch. Mikuláše Vavřína a další odborníků. Témat,
kterými bychom se chtěli zabývat, je několik – okolí kapličky v Kovárech, místo posezení na
Trněném Újezdu, hasičská zbrojnice, projekt božích muk pro včely atd. Na zasedání byl proto
pozván Jan Trejbal,tvůrce projektu Neolokátor, aby představil základní principy tvorby
strategických dokumentů obcí.
V průběhu jednání bylo diskutováno o potřebách obce a jejích jednotlivých částí, o způsobu
komunikace s občany, o jejich zapojení se do tvorby strategických dokumentů apod. Bylo
dohodnuto připravit veřejné setkání a vybídnout obyvatele k námětům a k diskusi. Dále bylo
dohodnuto vybrat vhodný dotační titul, který by uhradil podstatnou část nákladů na tvrbu
strategického plánu.
III.

Různé

1) L. Wittlichová informovala na vyzvání o průběhu rekonstrukce školy – práce mají
zpoždění, nicméně průběžná zpráva o plnění akce byla ze strany MŠMT schválena.
Děti se vrátí do svých tříd 5.12.
2) V. Dobeš informoval o jednání, které proběhlo v Kladně ohledně územního rozvoje
ORP Kladno. Obce Zákolany se týkal problém statků na Trněném Újezdu, které jsou
definovány jakou braunfield. Upozornil též na stále trvající problém plánovaného
obchvatu.
3) J. Kolenčík informoval o nepovoleném ničení zeleně v lokálním biocentru LBK 7 na
svazích Budče (cca 200 m západně od akropole na Budči). Jedná se o pozemek p.č.
609 v k.ú. Kováry o rozloze cca 1500 m2 na jehož velké části byla pravděpodobně v
minulém týdnu odstraněna zeleň (především křoviny a s nimi i další porost). Celý

pozemek se nachází v LBK 7 a podle výpisu z katastru patří panu Václavu Štulcovi z
Otvovic.
Dobeš slíbil situaci řešit ve spolupráci s odborem ŽP Kladno
4) Ohňostroj – bylo dohodnuto uspořádat na Nový rok ohňostroj, který by částečně
financovala obec, částečně pak obyvatelé obce. Ohňostroj se bude pořádat na Trněném
Újezdu, kde je nejlépe vidět z okolních obcí.
5) Připravované akce
Mikulášská 4.12.
Jarmark 10.12.
Ples 7.1.2017

IV.

Diskuse

________________________
Ověřovatelé

Zapsala: Kateřina Škardová

___________________________
Lucie Wittlichová

