Zápis č. 4/2017
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany
konaného dne 24. dubna 2017 od 17.30 hodin na Trněném Újezdu
Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Zákolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17:30 hodin starostkou obce Lucií Wittlichovou („dále jako „předsedající“).
Kontrola usnášeníschopnosti
Přítomno 7 členů obecního zastupitelstva:
Lucie Wittlichová, Jan Kolenčík, Jakub Nosek, Vladimír Dobeš, Pavlína Urbanová,
Eduard Rejfíř, Petr Bláha, Michal Nosek, Jiří Šup
Omluveni:
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Byl schválen zápis č. 3/2017 na návrh ověřovatelů Jakuba Noska a Eduarda Rejfíře.
Ověřovateli zápisu č. 4/2017 byli předsedající jmenováni Michal Nosek a Jiří Šup.
Zapisovatelkou Kateřina Škardová.
PROGRAM
I.

Hospodaření s majetkem obce

1)
2)
3)
4)
5)

Žádosti o dotace z fondů Středočeského kraje
Žádost o prodej obecního pozemku parc.č. 390/1 v k.ú. Trněný Újezd
Členský příspěvek MAS Přemyslovské střední Čechy
Účetní závěrka obce Zákolany a účetní závěrka ZŠ a MŠ Pod Budčí
Rozpočtové opatření č.3

II.

Projekty obce

1)
2)
3)
4)
5)

Komunitní centrum v Trněném Újezdu
Hřiště – sportoviště na Trněném Újezdu
Cyklostezka – specifikace projektu pro stavební povolení
Rekonstrukce školy – kolaudace a den otevřených dveří
Brigáda 13.5.2017 – úklid černé skládky na Třebusickém potoce

III.

Různé

1)
2)

Veřejná doprava – integrace a změny jízdních řádů
Připravované akce

IV.

Diskuse

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým programem.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

I.

Hospodaření s majetkem obce
1) Žádosti o dotace z fondů Středočeského kraje

Středočeský Fond kultury a obnovy památek
Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
Středočeský Fond kanceláře hejtmana
Středočeský infrastrukturální fond
Středočeský Fond sportu, volného času a prim. Prevence
a) Středočeský Fond kultury a obnovy památek
Rekonstrukce Pomníku obětem 1. světové války v Zákolanech.
Usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na
Rekonstrukci pomníku v Zákolanech ze Středočeského fondu kultury a obnovy
památek pro rok 2017 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši
minimálně 40 % z celkových nákladů projektu. Předpokládané celkové náklady
na realizaci projektu jsou 73.810,- Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti Zdrželi se
b) Středočeský fond podpory dobrovolných hasičů a IZS
Nákup 4 sad dýchacích přístrojů a 4 ks kysl. láhví.
Usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
Vybavení jednotky SDH Zákolany dýchacími přístroji ze Středočeského fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2017 a zavazuje se
spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů
projektu. Předpokládané celkové náklady na realizaci projektu jsou 156.160,Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti Zdrželi se
c) Středočeský fond kancelář hejtmana
Pořádání kulturní akce Svatováclavské slavnosti.
Usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
Svatováclavské slavnosti ze Středočeského fondu Kanceláře hejtmana pro rok
2017 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z
celkových nákladů projektu. Předpokládané celkové náklady na realizaci
projektu jsou 50.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti Zdrželi se
d) Středočeský fond sportu, volného času a primární prevence
Ping pong na ulici
Usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
Ping pong na ulici a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši
minimálně 20% z celkových nákladů projektu. Předpokládané celkové náklady
na realizaci projektu jsou 87.600,- Kč.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti Zdrželi se
2) Žádost o prodej obecního pozemku parc.č. 390/1 v k.ú. Trněný Újezd
Lukáš Benda požádal obec o prodej pozemku parc. č. 390/1 v k.ú. Trněný Újezd
(1570 m2 ostatní plocha) za účelem vybudování vinice. Zastupitelstvo obce
projednalo žádost a s prodejem nesouhlasí. Důvodem je dohoda o omezení prodeje
pozemků obecně a charakter pozemku, který je tvořen především skalnatým
masivem. Zastupitelé navrhují možnost pronájmu.
Usnesení: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem pozemku parc.č. 390/1
v k.ú. Trněný Újezd.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti

Zdrželi se

Přišla Pavlína Urbanová, Petr Bláha a Eduard Rejfíř.
3) Členský příspěvek MAS Přemyslovské střední Čechy
Obec Zákolany dlouhodobě spolupracuje s obecně prospěšnou společností
Přemyslovské střední Čechy a to především v oblasti dotačních programů. Každým
rokem přispívá na činnost této o.p.s. ve výši 5,- Kč na jednoho obyvatele. Celková
částka tak činí 2775,- Kč.
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s udělením příspěvku Přemyslovské
střední Čechy pro rok 2017 ve výši 5,- Kč na jednoho obyvatele obce.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti Zdrželi se
4) Účetní závěrka Obce Zákolany a účetní závěrka ZŠ a MŠ Pod Budčí
Zákolany
Byly předloženy podklady pro projednání účetní závěrky obce Zákolany za rok 2016
– rozvaha, výkaz zisku a ztrát, inventarizační zpráva a příloha. Výsledek hospodaření
obce za rok 2016 je zisk ve výši 1 276 014, 98 Kč.
Zároveň byly, na základě žádosti o schválení účetní závěrky za rok 2016 ze dne 9.
2. 2017, předloženy podklady (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, inventarizační zpráva,
příloha) pro projednání účetní závěrky příspěvkové organizace Základní školy a
Mateřská školy Pod Budčí Zákolany. Hospodářským výsledkem byl zisk ve výši
202.161,43 Kč, který bude převeden do rezervního fondu této organizace.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Zákolany za rok
2016. Výsledek hospodaření obce za rok 2016 je zisk ve výši 1 276 014, 98 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti Zdrželi se
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Základní školy a
Mateřské školy Pod Budčí Zákolany za rok 2016. Výsledek hospodaření
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí Zákolany

za rok 2016 je zisk ve výši 202.161,43 Kč, který bude převeden do rezervního
fondu této organizace.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti

Zdrželi se

5) Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové opatření je přebytkové, z důvodu příjmu finančního vypořádání DSO
(sběrný dvůr) a navýšení příjmu srážkové daně. Přebytek bude převeden do rezerv.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti Zdrželi se

II.

Projekty obce

1) Komunitní centrum v Trněném Újezdu
J. Šup informoval o strategickém rozvojovém plánu, který má za cíl zlepšit komunitní
života obyvatel Trněného Újezdu. Obyvatelé Trněného Újezdu již dlouho usilují o
společné místo k setkávání. Proběhla diskuze o hledání takového místa. L.
Wittlichová informovala o možnosti zakoupit nemovitost v rámci vybudování
komunitního centra, což ovšem představuje poskytování sociálních služeb rizikovým
skupinám obyvatel. Tato činnost přesahuje kapacity a kompetence pracovníků obce,
nicméně lze v budoucnu o podobných službách uvažovat. Bylo navrženo, aby se
v příštích Budečských rozhledech otiskla informace, že obec hledá ke koupi dům či
pozemek na TÚ.
2) Hřiště – sportoviště na Trněném Újezdu
V prosinci 2016 obyvatelé Trněného Újezdu žádali Nadaci Via o grant na vybudování
sportovního antukového hřiště. Bohužel příspěvek neobdrželi, ale přesto by o hřiště
moc stáli.
J. Šup slíbil vyhotovit seznam prací včetně rozpočtu, které se musí provést.
Obyvatelé TÚ se dohodli na rozdělení prací a LW přislíbila finanční spoluúčast obce.
3) Cyklostezka – specifikace projektu pro stavební povolení
Zastupitelé upřesnili technické parametry plánované cyklostezky. Bylo dohodnuto
ponechat v úseku mezi nádražím a Vystrkovem mlatovou cestu, neboť asfaltová je
podstatně dražší a navíc by motivovala řidiče, aby ji využívali pro automobilovou
dopravu. Dále bylo dohodnuto vybudovat podél stezky veřejné osvětlení, a to
v úseku park – nádraží. V dalším úseku probíhá cyklostezka v přírodním prostředí a
navazuje na Vystrkov, kde osvětlení již je.
4) Rekonstrukce školy – kolaudace a den otevřených dveří
L. Wittlichová informovala o úspěšné kolaudaci budovy základní školy po náročné
rekonstrukci a o Dni otevřených dveří, který je naplánován na 12. května. Ve škole
bude již funkční kuchyně a jídelna a děti se tak konečně vrátí k běžnému stylu výuky.
Rekonstrukce školy byla náročná, ale proběhla úspěšně a naplnilo se tak letité přání
školu rozšířit a technicky vylepšit. Nově je k dispozici v suterénu školy jídelna a
kuchyně, nářaďovna, šatna a především tři učebny, kabinet a družina v bývalých

půdních prostorách. V následujících měsících bude třeba nové místnosti vybavit
nábytkem. Na tyto účely přispěje Spolek rodičů a přátel školy částkou 58.000,- Kč,
které byly formou veřejné sbírky vybrány v rámci projektu „Chceme na půdu“.
5) Brigáda 13.5.2017 – úklid černé skládky na Třebusickém potoce
L. Wittlichová informovala o plánované brigádě, jejíž cílem je vyčistit úsek
Třebusického potoka mezi Kolčským rybníkem a vpustí do bývalého cukrovaru.
V této části byly pracovníky ČEZ vykáceny stromy a tím byla odkryta stará skládka.
Do budoucna by tento úsek mohl tvořit přístupovou cestu pro pěší ke Kolečskému
rybníku. Jeho majitel plánuje rozsáhlou obnovu celé lokality a je tak pravděpodobné,
že rybník bude užíván ke koupání.

III.

Různé

1) Veřejná doprava – integrace a změny jízdních řádů
L. Wittlichová seznámila přítomné s probíhajícími jednáními ohledně veřejné
dopravy, které probíhají ve spolupráci Ropid a odboru dopravy Středočeského kraje.
2) Připravované akce
12. května
13. května
15. května
20. května
25. května
27. - 28. květen

IV.

Den otevřených dveří ve škole
Koncert JAZZ
Zákolanské koncertní léto - BUBENÍCI
Májová veselice
DOKINO
Volejbal

Diskuse

________________________
PhDr. Lucie Wittlichová

______________________________
Ověřovatelé zápisu

