19. dubna
2022

ZÁPIS 2022 - 04 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE ZLONÍN

Program zasedání:
1.

Volba zapisovatele a ověřovatelů

2.

Návrh organizačních změn na Obecním úřadě Zlonín

3.

Žádost o poskytnutí dotace Sportovnímu klubu SK Zlonín

4.

Mimořádné odměny zastupitelům – členům kulturní komise

5.

Diskuse

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

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele a ověřovatele.
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2) Návrh organizačních změn na Obecním úřadě Zlonín
Zastupitelstvo obce projednalo návrh organizačních změn na obecním úřadě Zlonín.
Zastupitelstvo obce navrhuje, v návaznosti na potřeby zaměstnavatele (obce Zlonín),
s ohledem na narůstající počet domů a obyvatel obce, s tím spojený nárůst úkolů
obecního úřadu, s účinností od 1. 5. 2022 navýšit počet zaměstnanců obce
zařazených do Obecního úřadu Zlonín na tři (3 zaměstnance). Zastupitelstvo
obce Zlonín navrhuje s účinností od 1. 5. 2022 novou organizační strukturu
Obecního úřadu Zlonín
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce rozhodlo o následujících organizačních změnách na Obecním
úřadě Zlonín:
1. Zastupitelstvo obce stanovuje, v návaznosti na potřeby zaměstnavatele (obce
Zlonín), s ohledem na narůstající počet domů a obyvatel, s tím spojený nárůst
úkolů obecního úřadu, s účinností od 01. 5. 2022 navýšit počet zaměstnanců
obce, zařazených do Obecního úřadu Zlonín, na tři (3 zaměstnance).
2. Zastupitelstvo obce Zlonín schvaluje s účinností od 1. 5. 2022 organizační
strukturu Obecního úřadu Zlonín takto:
Obecní úřad Zlonín je tvořen:
 starostou (starostkou) - člen (členka) zastupitelstva obce pro výkon funkce uvolněný
(uvolněna)
 místostarostou (místostarostkou) - člen (členka) zastupitelstva obce pro výkon funkce
neuvolněný (neuvolněná)
 zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu:
- úředník územního samosprávného celku - asistent/ka starosty/starostky obce
- úředník samosprávného celku na úseku evidence obyvatel, rozpočtu organizace,
administrativa, pokladní
- technický pracovník - manažer.
Grafické schéma organizační struktury Obecního úřadu Zlonín:

starosta/starostka obce

úředník územního samosprávného
celku - asistent/ka starosty/starostky
obce

úředník územního samosprávného
celku na úseku evidence obyvatel,
rozpočtu organizace, administrativa,
pokladní

místostarosta/místostarostka

technický pracovník manažer
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Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2 bylo přijato

3) Žádost o poskytnutí dotace sportovnímu klubu SK Zlonín.
Zastupitelstvo obce projednalo žádost SK Zlonín na poskytnutí dotace na
administrativní náklady spojené se zřízením klubu a nutné výdaje pro zahájení
činnosti.
Předseda výboru sportovního klubu SK Zlonín Ing. Miroslav Kratochvíl informoval
zastupitelstvo obce o založení sportovního klubu SK Zlonín ( IČ 14259699, se sídlem
Zlonín 8, Zlonín). Cílem je sdružovat jednotlivé sportovní kluby v obci a vytvářet pro
ně materiální a tréninkové podmínky a napomáhat rozvoji sportování a sportovních
aktivit v obci Zlonín a okolí. Dalším cílem je zaměřit se na propagaci sportu jako celku,
zejména pak tzv. „sportu pro všechny“ a hlavně na sportování dětí a mládeže.
Na základě toho byla podána žádost zastupitelstvu obce Zlonín o finanční dotaci ve
výši 35 000,- Kč,(slovy třicet pět tisíc korun českých), která bude určena na
administrativní náklady spojené se zřízením a zahájením činnosti klubu a pomoc
Atletickému klubu pro děti a Unionu Zlonín.
Vzhledem k tomu, že dva členové zastupitelstva (Ing. Miroslav Kratochvíl a Bc. David
Šebo) jsou ve výboru SK Zlonín, upozorňuji na možný střet zájmů a nezúčastní se
hlasování o tomto bodu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dotaci pro SK Zlonín ve výši 35 000,- Kč (třicet
pět tisíc korun českých).
Hlasování:

Pro:
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Proti: 0

Zdržel se: 2

Usnesení č. 3 bylo přijato

4) Mimořádné odměny zastupitelům – členům kulturní komise
Zastupitelstvo obce Zlonín projednalo návrh starosty obce na mimořádné odměny
zastupitelům – členům kulturní komise.
Starosta obce navrhl poskytnutí mimořádných odměn některým členům zastupitelstva
v souladu s § 76 zákona o obcích.
Zastupitelstvo obce Zlonín projednalo poskytnutí mimořádné odměny p. Bc Davidovi
Šebovi za organizování kulturních akcích ve prospěch obce a za plnění úkolů nad
rámec povinností zastupitele při zavedení názvů ulic v obci ve výši 5 000,- Kč
Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 1;
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Zastupitelstvo obce Zlonín projednalo poskytnutí mimořádné odměny p. Petrovi
Jandošovi za organizování kulturních akcích ve prospěch obce a za plnění úkolů nad
rámec povinností zastupitele při zavedení názvů ulic v obci ve výši 5 000,- Kč
Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 1;
Zastupitelstvo obce Zlonín projednalo poskytnutí mimořádné odměny p. Tomášovi
Svobodovi za organizování kulturních akcích ve prospěch obce a za plnění úkolů nad
rámec povinností zastupitele při zavedení názvů ulic v obci ve výši 5 000,- Kč
Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 1;
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo schvaluje mimořádnou odměnu p. Bc. Davidu Šebovi
b) Zastupitelstvo schvaluje mimořádnou odměnu p. Petrovi Jandošovi
c) Zastupitelstvo schvaluje mimořádnou odměnu p. Tomáši Svobodovi
Usnesení č. 4 bylo přijato

5) Diskuse


informace o realizaci chodníků
– realizace probíhá až na drobné nesrovnalosti dle plánu, s přerušením o
Velikonočních svátcích bude výstavba dále pokračovat.



informace ohledně navýšení kapacity MŠ Zlonín pro děti Ukrajinské národnosti
– na základě podané žádosti ze strany zřizovatele MŠ byla Krajským úřadem
Středočeského kraje navýšena v souladu se zákonem 67/2022 §7 odst. 1 kapacita
MŠ Zlonín pro děti z Ukrajiny s platností od 1. 5. 2022 o 10 dětí. Platnost tohoto
rozhodnutí je po dobu platnosti výše uvedeného zákona 67/2022



informace k projektu MŠ Zlonín III a situace v MŠ
– probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Na základě provedené analýzy a
vzhledem k malé šanci na získání finančních prostředků z dotačních titulů a
z důvodu velmi turbulentní situace ve stavebnictví (nemožnost garantovat cenu pro
výstavbu, která je nyní odhadována na cca 26 mil. Kč bez DPH v cenách 2021) se
zastupitelstvo obce rozhodlo využít nabídky na pronájem kontejnerové školky, která
je nyní umístěna v Měšicích s kapacitou 24 dětí. Nyní probíhají jednání ohledně
možného navýšení kapacity tohoto typu školky na 50 dětí a byly zahájeny projekční
práce a práce na získání stavebního povolení. V případě, že by vše proběhlo dle
plánu je reálná šance mít tuto MŠ k dispozici v závěru letošního roku.
Vzhledem ke skutečnosti, že p. ředitelce končí dle §166 odst. 3 zákona č.561/2004 ke
dni 1.9.2022 6 letá lhůta pro výkon funkce, rozhodl zřizovatel o vypsání výběrového
řízení na ředitelku MŠ Zlonín. Stávající ředitelka byla vyzvána k přihlášení do tohoto
výběrového řízení. V případě, že se podaří navýšit kapacitu MŠ Zlonín o dalších 50
dětí, bude nutné MŠ Zlonín posílit i personálně. Z tohoto důvodu považujeme veškeré
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„zaručené“ informace ohledně ukončení pracovního poměru se stávajícími učitelkami
MŠ za nepodložené a nemístné.


informace ke kulturnímu dění ve Zloníně:
- Sportovní Karneval obce Zlonín – 23. dubna 2022
- Vítání občánků pro pozvané rodiny s dětmi 23. dubna 2022
- Čarodějnice – tradiční pálení čarodějnic s opékáním buřtu a dalším
programem 30. duna 2022 v lokalitě „Skala“
- 5. května v 18.00 pietní akt u obecního úřadu k ukončení II. světové války
a povstání pražského lidu.

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. Marek Pátek ..………………………….

zápis ověřil
Petr Jandoš ……………………………..
zápis schválil
Ing. František Polák ………………………
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