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ZÁPIS 2022 - 02 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE ZLONÍN

Program zasedání:
1.

Volba zapisovatele a ověřovatelů

2.

Oprava Obecně závazné vyhlášky č.1/2021

3.

Příspěvek na provoz ZŠ Líbeznice na rok 2022

4.

Úprava pozemků p.č. 419 a p.č. 420 v k.ú. Zlonín (Zlonín č.p. 23)

5.

Diskuse
Doplněné body jednání:

6.

Revokace usnesení o uzavření Smlouvy o ručení reg.č. 10000836003 mezi obcí Zlonín a
Komerční bankou a smlouvy o úvěru reg.č.99032009720 uzavřenou mezi Svazkem obcí Pod
Beckovem a Komerční bankou.

7.

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:
„ Novostavba Mateřské školy Zlonín“.

8.

Dotace pro skautský oddíl Vlčí důl Zlonín

Přítomni:
Ing. František Polák, Ing. Miroslav Kratochvíl, Tomáš Svoboda, Ing. Marek Pátek, Bc. David
Šebo,
Omluveni:
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 Petr Jandoš, Bc. David
Šebo. Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Hlasování:

Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele a ověřovatele.

1

15. února
2022

ZÁPIS 2022 - 02 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE ZLONÍN

2) Oprava Obecně závazné vyhlášky č.1/2021
Zastupitelstvo obce Zlonín projednalo opravu v příloze č.1 Obecně závazné vyhlášky
č.1/2021. Zde bylo chybně uvedeno, že platba za Bio odpad u nádoby 120 L svoz 1x
za 14 dní 550,- Kč a u nádoby 240 L svoz 1x za 14 dní 830,- Kč.
Správný údaj má být u nádoby 120 L svoz 1x za 14 dní 650,- Kč a u nádoby 240 L
svoz 1x za 14 dní 1 100,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zlonín schvaluje opravu Obecně závazné vyhlášky č.1/2021.
Správný údaj je: nádoba 120 L svoz 1x za 14 dní 650,- Kč a nádoba 240 L svoz 1x
za 14 dní 1 100,- Kč.
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2 bylo přijato

3) Příspěvek na provoz ZŠ Líbeznice na rok 2022
Zastupitelstvo obce projednalo výši příspěvků na školní rok 2021/2022, na výstavbu
ZŠ Líbeznice na základě Smlouvy o vzájemné spolupráci obcí. Investiční příspěvek
dle čl.II bod 2) je výši 624 201,11 Kč ( 60 žáků x náklady na jednoho žáka ve výši
10 403,35 Kč) a dle čl.II bod 6) je ve výši 494 505,49 Kč ( 60 žáků x náklady na
jednoho žáka ve výši 8 241,76 Kč)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výši příspěvků na školní rok 2021/2022 na výstavbu ZŠ
Líbeznice na základě Smlouvy o vzájemné spolupráci obcí ve výši 1 118 706,60 Kč
( 624 201,11 Kč + 494 505,49 Kč).
Hlasování:

Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3 bylo přijato

4) Úprava pozemku p.č. 419 a p.č. 420 v k.ú. Zlonín (Zlonín č.p. 23)
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na úpravu obecního pozemku p.č.419 a p.č.
420 v k.ú Zlonín. Jedná se o pozemek u domu č.p.23, který bude sloužit pro
občanskou vybavenost a vzhledem k nevyhovujícímu stavu, zde bude položena
zámková dlažba a opraven vjezd na silnici. Zastupitelstvo obce nechalo zpracovat 4
nabídky od stavebních firem. Jako nevýhodnější byla vybrána nabídka firmy TOSST
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s.r.o. s celkovou výši 472 716,73 Kč (slovy čtyři sta sedmdesát dva tisíc sedm set
šestnáct korun a sedmdesát tři haléřů).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na úpravu obecního pozemku p.č.419 a p.č. 420
v k.ú Zlonín. A pověřuje starostu podpisem smlouvy se společností TOSST s.r.o., ve
výši 472 716,73 Kč (slovy čtyři sta sedmdesát dva tisíc sedm set šestnáct korun a
sedmdesát tři haléřů).
Hlasování:

Pro:

5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4 bylo přijato

5) Diskuze


informace k realizaci chodníků – realizace chodníků kolem hlavních silnic
od železničního přejezdu směrem k I/9 a od křižovatky směrem na Měšice
začne 1. března 2022



informace k realizaci opravy silnice na příjezdu od 1/9 - SUS přislíbilo
rekonstrukci příjezdové silnice od I/9, s tím že je vše připraveno jen není
stanoven termín a „čeká se na peníze“.



informace k „Akci Ukliďme Česko“ – obec Zlonín se v sobotu 2. dubna
připojí k celorepublikové akci „Ukliďme Česko“, více informací na webu obce a
facebookových stránkách.



Poděkování za účast na Masopustu – zastupitelstvo obce Zlonín děkuje MŠ
Zlonín, Skautskému oddílu Vlčí důl Zlonín za pomoc při organizaci Masopustu
a děkuje všem, kteří se zúčastnili.



dotaz na zvýšení bezpečnosti a zklidnění provozu na příjezdové silnici
od I/9 – byl podán návrh na zřízení zpomalovacího semaforu na příjezdu do
obce, zastupitelstvo se dané problematice dlouhodobě věnuje, a prověří
možné varianty

6) Revokace usnesení o uzavření Smlouvy o ručení reg.č. 10000836003 mezi obcí
Zlonín a Komerční bankou a smlouvy o úvěru reg.č.99032009720 uzavřenou
mezi Svazkem obcí Pod Beckovem a Komerční bankou
Zastupitelstvo obce projednalo návrh revokace usnesení z 18.1. 2022 o uzavření
Smlouvy o ručení reg.č. 10000836003 mezi obcí Zlonín a Komerční bankou a
smlouvy o úvěru reg.č.99032009720 uzavřenou mezi Svazkem obcí Pod Beckovem
a Komerční bankou.
Návrh usnesení:
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I. Bere na vědomí smlouvu o úvěru reg.č. 99032009720 ve výši 16.000.000 Kč,
uzavřenou mezi Svazkem obcí Pod Beckovem a Komerční bankou, a.s.
II. Souhlasí s uzavřením Smlouvy o ručení reg.č. 10000836003 mezi obcí Zlonín
a Komerční bankou, a.s., jejímž předmětem je závazek obce uhradit případné
dluhy Svazku obcí Pod Beckovem, vyplývající ze smlouvy o úvěru reg.č.
99032009720.
Děkuji.
Hlasování:

Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.6 bylo přijato

7) Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
s názvem: „ Novostavba Mateřské školy Zlonín“.
Zastupitelstvo obce projednalo návrh Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce s názvem: „ Novostavba Mateřské školy Zlonín“. Jedná se
o vyhlášení veřejné soutěže na zhotovitele stavby.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce s názvem: „ Novostavba Mateřské školy Zlonín“.
Hlasování:

Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.7 bylo přijato

8) Dotace pro skautský oddíl Vlčí důl Zlonín
Zastupitelstvo obce Zlonín projednalo žádost skautského oddílu Vlčí důl Zlonín o
finanční dotaci na vybavení kluboven, sportovního náčiní, příspěvek na letní tábor a
provoz oddílu, v celkové výši 35.000 Kč (slovy třicet pět tisíc korun českých).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost skautského oddílu Vlčí důl Zlonín o finanční
dotaci v celkové výši 35.000 Kč (slovy třicet pět tisíc korun českých).
Hlasování:

Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.8 bylo přijato
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:

zápis ověřil
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Tomáš Svoboda…………………………………..
zápis ověřil:
Petr Jandoš
. .…………………………….

Bc. David Šebo ……………………………..
zápis schválil
Ing. František Polák ………………………
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