13. července
2021

ZÁPIS 2021 - 06 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE ZLONÍN

Program zasedání:
1.

Volba zapisovatele a ověřovatelů

2.

Finanční dar obci Hrušky (50.000 Kč)

3.

Finanční dar obci Lužice (50.000 Kč)

4.

Rozpočtová změna č. 4

5.

Dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě s Českou spořitelnou

6.

Diskuze

7.

Doplněný bod:
Žádost na odkup části obecního pozemku č.387/1 v k. ú. Zlonín
Přítomni:
Ing. František Polák, Ing. Miroslav Kratochvíl, Petr Jandoš, Ing. Marek Pátek, Bc.
David Šebo, Tomáš Svoboda, Ing. Eva Mikešová

Program jednání:
1) Volba zapisovatele a ověřovatelů
Řídícím zasedání zastupitelstva je Ing. Miroslav Kratochvíl, místostarosta.
Zapisovatelem byl navržen Tomáš Svoboda a ověřovateli Ing. Eva Mikešová a
Petr Jandoš. Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starostou obce byl podán návrh na zařazení doplňujícího bodu:
Žádost o odkup části obecního pozemku č.387/1 v k. ú Zlonín.
Hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele a ověřovatele a zařazuje doplněný
bod o odkupu části obecních pozemků do programu jednání zastupitelstva.
Usnesení č. 1. bylo přijato
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2) Finanční dar obci Hrušky (50.000 Kč)
Zastupitelstvo obce projednalo návrh finančního daru obci Hrušky ve výši
50.000 Kč (padesát tisíc korun českých).
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh finančního daru obci Hrušky ve výši
50.000 Kč (padesát tisíc korun českých)
Hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2 bylo přijato
3) Finanční dar obci Lužice Hrušky (50.000 Kč)
Zastupitelstvo obce projednalo návrh finančního daru obci Lužice ve výši
50.000 Kč (padesát tisíc korun českých).
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh finančního daru obci Lužice ve výši
50.000 Kč (padesát tisíc korun českých).
Hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 3 bylo přijato
4) Rozpočtová změna č. 4
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtové změny č. 4.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 4.
Hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 4 bylo přijato
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5) Dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě s Českou spořitelnou
Zastupitelstvo obce projednalo návrh dodatku č. 1 úvěrové smlouvy s Českou
spořitelnou. Jedná se o změnu termínu čerpání úvěru.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh dodatku č. 1 k úvěrové smlouvě s Českou
spořitelnou.
Hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 5 bylo přijato

6) Doplněný bod jednání:
Žádost o odkup části obecního pozemku č. p. 387/1 v k. ú. Zlonín
Zastupitelstvo obce projednalo návrh Žádosti o odkupu části obecního
pozemku č. p. 387/1.v k. ú. Zlonín.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh žádosti o odkupu části obecního
pozemku č. p. 387/1.
.
Hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č. 6 bylo přijato

7) Diskuze


Komunitní centrum – rekonstrukce probíhá dle plánu, byl stanoven
předběžný termín ukončení prací podle odhadu stavebníka na konci srpna.



Projekt Zklidnění dopravy v obci ZLONÍN, MÍSTNÍ KOMUNIKACE
MO2 7/20 (průtah silnice III.tř. č. 0086 obcí) – do 2. kola výběrového
řízení se nepřihlásil žádný účastník. Zastupitelstvo bude řešit další postup.



Stížnost občanů na zhoršení dopravní situace v lokalitě "u Sefiru" –
na základě podnětu od občanů, budou projednána možná řešení
dopravních omezení ke zklidnění dopravy v lokalitě.
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dotazy na realizaci vodojemu u křižovatky „U papričů“ – termín
realizace byl předběžně určen na červenec 2022. Vodojem bude
vyrovnávat tlak ve vodovodním řadu.



informace k revitalizaci „Skala“ – Odborem životního prostředí Brandýs
nad Labem bylo provedeno kontrolní šetření na celé lokalitě „Skala“. Obci
bylo uloženo provést akreditovanou laboratoří rozbor nelegálně
navezeného materiálu. Rozbor byl proveden firmou ALS Czech Republic
s.r.o.. Odebrané vzorky neobsahovaly žádné nebezpečné látky. Obec
komunikuje další postup s Odborem životního prostředí. Je připravován
projekt na revitalizaci celé lokality. Na obou stranách vjezdu na pozemky
p.č. 59 a 332 budou instalovány železné závory a je zde umístěna
fotopast.

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:
Ing. Eva Mikešová……..……………….….

zápis ověřil
Petr Jandoš …………………………

.

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