18. května
2021

ZÁPIS 2021 - 04 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE ZLONÍN

Program zasedání:
1.

Volba zapisovatele a ověřovatelů

2.

Doplněný bod
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-6023870 /VB/01 Zlonín č.
parc. 44/6, 44/8 kNN

3.

Diskuze
Přítomni:
Ing. František Polák, Ing. Miroslav Kratochvíl, Petr Jandoš, Ing. Marek Pátek, Bc.
David Šebo, Ing. Eva Mikešová, Tomáš Svoboda

Program jednání:
1) Volba zapisovatele a ověřovatelů
Řídícím zasedání zastupitelstva je Ing. František Polák, starosta.
Zapisovatelem byl navržen Tomáš Svoboda a ověřovateli Ing. Miroslav
Kratochvíl a Petr Jandoš. Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele a ověřovatele.
Usnesení č. 1. bylo přijato
2) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-6023870
/VB/01 Zlonín č. parc. 44/6, 44/8 kNN s Čez Distribuce a.s.
Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-6023870/VB/01 Zlonín č. parc. 44/6, 44/8 kNN s ČEZ
Distribuce a.s., jedná se o pozemky 41/3 a 41/15. Vzhledem k tomu že se
jedná o věcné břemeno k plánovací smlouvě uzavřené před schválením
sazebníku je poplatek za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,- Kč (tisíc
korun českých).
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti č. IV-12-6023870/VB/01 Zlonín č. parc. 44/6, 44/8 kNN s ČEZ
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Distribuce a.s., ve výší 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy.
Hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č. 2 bylo přijato

3) Diskuze


Revitalizace rybníka – stavební firma dokončila revitalizaci, obec
požádala Středočeský kraj o dotaci ve výši 370 000,-Kč na vícepráce.
V případě schválení této dotace budou finanční náklady ze strany obce na
tuto akci nulové. Žádáme občany, aby nevstupovali do prostoru rybníka!!



Komunitní centrum – rekonstrukce probíhá dle plánu, je dokončena
elektroinstalace v horním patře, byla kompletně vyčištěna střecha, začne
montáž vzduchotechniky, provádějí se práce na nových odpadech.



Projekt Zklidnění dopravy v obci ZLONÍN, MÍSTNÍ KOMUNIKACE
MO2 7/20 (průtah silnice III.tř. č. 0086 obcí) – byla vyhlášena veřejná
zakázka, doba realizace by měla být 6 měsíců po předání staveniště.



Informace k MŠ III – probíhá proces stavebního řízení, bude vyhlášeno
výběrové řízení na zhotovitele stavby formou veřejné zakázky, v momentě
kdy budou všechny podklady kompletní budeme hledat vhodný dotační
titul na realizaci projektu MŠIII, zároveň probíhá posouzení možnosti
umístění MŠ do objektu č.p.23, na základě vyjádření hygieny a
projektanta.



Informace k dokončení chodníku k I/9 - chodník k silnici I/9 byl
dokončen, byla instalována fotovoltaická světla a vysázeny stromy.



Ve středu 5. května od 18.00 hodin proběhl před obecním úřadem pietní
akt při příležitosti Pražského povstání a ukončení II. světové války všem
zúčastněným děkujeme zejména skautskému oddílu Vlčí důl Zlonín.

V rámci diskuze byly zodpovězeny dotazy z online přenosu.
Zápisy z jednání zastupitelstva obce se pořizují podle zákona o obcích a v souladu s dalšími
souvisejícími právními předpisy. Zastupitelstvo obce nad rámec zákona má vůli občanům
přiblížit průběh jednotlivých projednávaných bodů.

zápis vytvořil:
Tomáš Svoboda………………………………….

zápis ověřil
Petr Jandoš …………………………

zápis ověřil:
Ing. Miroslav Kratochvíl………………….….

zápis schválil
Ing. František Polák ………………………
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