Zápis č. 2/2017
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany
konaného dne 27. února 2017 od 18.30 hodin na obecním úřadě 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 6 členů obecního zastupitelstva:
Jiří Šup, Lucie Wittlichová, Jan Kolenčík, Jakub Nosek, Vladimír Dobeš, Pavlína
Urbanová
Omluveni: Michal Nosek, Eduard Rejfíř, Petr Bláha
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Byl schválen zápis č. 1/2017 na návrh ověřovatelů Jiřího Šupa a Jakuba Noska.
Ověřovateli zápisu č. 2/2017 byli předsedající jmenováni P. Urbanová, J. Kolenčík.
Zapisovatelkou Kateřina Škardová.

PROGRAM
I.

Hospodaření s majetkem obce

1)
2)
3)

4)
5)

Dohoda obce s Úřadem práce o organizování veřejné služby
Žádost o dotaci z Malého přemyslovského měšce na dětský tábor v Podholí
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.na nový telekomunikační rozvaděč na
parcele 301/3 v k-ú-Trněný Újezd
Obecní dotace pro TJ Sokol Zákolany, z.s.
Obecní dotace pro Spolek Dalibor, z.s.

II.
1)
2)

Projekty obce
Informace o dokončení rekonstrukce základní školy
„Den otevřených dveří“ po rekonstrukci ZŠMŠ Pod Budčí

III.

Různé
1)
2)
3)
4)

IV.

Výběrové řízení na ředitele/ředitelku školy
Setkání starostů s hejtmankou Středočeského kraje
Velkoobjemové kontejnery - 25. března
Připravované akce

Diskuse

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým programem.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti Zdrželi se

I.

Hospodaření s majetkem obce
1) Dohoda obce s Úřadem práce o organizování veřejné služby

Od 1. 2. 2017 došlo ke změnám zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
Zintenzivňuje se veřejná služba a zohledňuje se snaha o zvýšení příjmu vlastní prací.
Podmínka projevené snahy o zvýšení příjmu vlastní prací má následně vliv na
stanovení částky živobytí a výše opakovaných dávek. Hlavním principem právní
úpravy veřejné služby (dále jen „VS“) je, že dlouhodobě neaktivní osoba má nárok na
příspěvek na živobytí ve výši existenčního minima (tj. 2 200 Kč), nikoliv životního
minima, a to s účinností od 1. 8. 2017.
Těm, kdo budou pracovat formou VS 20 hodin měsíčně, nebude částka krácena a
těm, kdo odpracují 30 hodin měsíčně, bude přiznán příspěvek ve výši 600,- Kč.
Podmínkou je, aby obec uzavřela s Úřadem práce Dohodu o organizování veřejné
služby.
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Dohody o organizování
veřejné služby a pověřuje starostku podpisem této dohody.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti Zdrželi se
2) Žádost o dotaci z Malého přemyslovského měšce na dětský tábor
v Podholí
Sbor dobrovolných hasičů žádají prostřednictvím obce o příspěvek ve výši 5.000,- Kč
na pořádání tábora v Podholí. Z příspěvku bude zaplacen autobus na plánovanou
cestu do Prahy.
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Malého
přemyslovského měšce ve výši 5.000,- na pořádání dětského tábora v Podholí.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti Zdrželi se
3) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. na nový telekomunikační rozvaděč na
parcele 301/3 v k-ú-Trněný Újezd
V katastrálním území Trněný újezd u Zákolan, na parcele č. 313/3 bude vybudován
nový telekomunikační rozvaděč rDSLAM SIS900D o rozměrech 930x350x1200 mm.
Rozvaděč bude připojen na stávající kabelovou trasu Cetin - dle situačního výkresu.
Vybudováním nového rozvaděče dojde ke zkrácení telekomunikačního vedení ke
koncovému uživateli a tím ke zvýšení rychlosti datového přenosu. Společnost Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. žádá o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
(věcné břemeno) na výkon komunikační činnosti ve smyslu ustanovení § 7 zákona č.
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů. V rámci stavby bude v jejímž rámci bude na pozemku p.č. 313/3 k.ú. Trněný

Újezd umístěno podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě a zařízení
veřejné komunikační sítě, a to za jednorázovou úplatu 6.000,- Kč.
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti se společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. na nový telekomunikační rozvaděč na parcele 313/3 v k.ú.
Trněný Újezd.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti Zdrželi se
4)
Obecní dotace pro TJ Sokol Zákolany, z.s.
TJ Sokol Zákolany podal žádost na příspěvek své činnosti ve výši 70.000,- Kč.
V loňském roce byl příspěvek ve stejné výši využit a vyúčtování bylo řádně podáno.
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují dotaci Obce Zákolany pro TJ Sokol
Zákolany, z.s. ve výši 70.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti Zdrželi se
5)
Obecní dotace pro Spolek Dalibor, z.s.
Spolek Dalibor, z.s. podal žádost na příspěvek své činnosti ve výši 10.000,- Kč.
Stejně jako u TJ Sokol byl příspěvek v loňském roce využit a vyúčtování bylo řádně
podáno.
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují dotaci Obce Zákolany pro Spolek Dalibor,
z.s. ve výši 10.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti Zdrželi se

II.

Projekty obce

1)
Informace o dokončení rekonstrukce základní školy
V prázdninovém týdnu od 20. do 24. února proběhla oprava tříd v 1. patře. Na
základě dohody s firmou Kaziko s.r.o. byly třídy vymalovány a byla položena nová
podlahová krytina – lino. Stejným způsobem byla opravena jedna třídy školky.
V průběhu dubna proběhne kolaudace školy po rekonstrukci.
2)„Den otevřených dveří“ po rekonstrukci ZŠMŠ Pod Budčí
Rekonstrukce a rozšíření ZŠ je jednou z nevýznamnějších událostí v obci. Aby se
mohli do školy podívat i obyvatelé, kteří zde nemají děti, rozhodli jsme se uspořádat
Den otevřených dveří. Tato akce bude zároveň příležitostí poděkovat všem, kdo se
na rekonstrukci podíleli. Předpokládaný termín je 12. května 2017. O podrobnostech
bude veřejnost včas informována.

III.

Různé

1)
Výběrové řízení na ředitele/ředitelku školy
Starostka obce vyhlásila výběrové řízení na funkci ředitele/ky školy. Zájemci se
mohou hlásit do 31. března 2017, více podrobností je na webu obce.
2)
Setkání starostů s hejtmankou Středočeského kraje
V úterý 21. února proběhlo celodenní setkání starostů s hejtmankou a radními
středočeského kraje. Přítomní byli seznámeni s prioritami nového vedení a
plánovanými dotačními možnostmi. Krajské dotace budou vyhlášeny 7. března a
oproti minulému období je očekáváno několik změn. Jednou z nich je i vyšší
spoluúčast obcí.
3)
Velkoobjemové kontejnery
V sobotu 25. března budou přistaveny velkoobjemové kontejnery, a to na obvyklých
místech – na návsi v Zákolanech, u knihovny v Kovárech a u sýpky na Trněném
Újezdu.
4)
Připravované akce
- 8. dubna Jarní jarmark
- 30. dubna Čarodějnice na Trněném Újezdu

IV.
Diskuse
J. Hladíková vznesla dotaz, zda má obec informace o instalaci vysílače v areálu
bývalého cukrovaru. Vysílač ruší TV příjem okolních domů. LW informace nemá,
požádá o posouzení P. Chaloupku.
Paní Štorchová požádala o zvážení, zda by nemohly být v obci vybudovány
chodníky. Terén našich obcí bohužel neumožňuje souvislý pruh pro chodce, navíc
vlastníkem pozemku je Středočeský kraj, který by také musel být investorem.
Bezpečnost provozu můžeme zlepšit pouze dopravním značením a ve spolupráci
s policií Koleč, která pokutuje řidiče za překročení rychlosti.

