23. března
2021

ZÁPIS 2021 - 02 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE ZLONÍN

Program zasedání:
1.

Volba zapisovatele a ověřovatelů

2.

Dodatek č. 1 Stanov Svazku obcí pod Beckovem

3.

Dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace (žádost FVP/PAR043211/2020 Nové chodníky podél silnic III/93 a III/94 v obci
Zlonín, audit bezpečnosti pozemních komunikací na akci Nový Chodník podél silnice
III/93 a III/94 v obci Zlonín)

4.

Rozpočtová změna č. 1

5.

Závěrečný účet obce Zlonín za rok 2020

6.

Žádost o odkup části obecního pozemku p.č. 202/39 v k.ú. Zlonín

7.

Financování a koupě budovy č.p. 23 a pozemků p.č. 418, 419/2, 420 a 29/1 v k.ú. Zlonín
Doplněné body:

8.

Žádost o dotaci na Revitalizace koryta Zlonínského potoka a rybníka ze Středočeského
fondu životního prostředí a zemědělství

9.

Projektový a investiční záměr na stavbu Mateřské školy III

10. Žádost o dotaci na Ministerstvo financí na stavbu Mateřské školy III
11. Diskuze

Přítomni:
Ing. František Polák, Ing. Miroslav Kratochvíl, Tomáš Svoboda, Petr Jandoš, Ing. Marek
Pátek, Bc. David Šebo
Omluveni:
Ing. Eva Mikešová
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Program jednání:
1) Volba zapisovatele a ověřovatelů
Řídícím zasedání zastupitelstva je Ing. Miroslav Kratochvíl, místostarosta.
Zapisovatelem byl navržen Tomáš Svoboda a ověřovateli Ing. Marek Pátek, Bc.
David Šebo. Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Hlasování:

Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele a ověřovatele.

2) Dodatek č. 1 Stanov Svazku obcí pod Beckovem
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a řádně projednalo návrh Dodatku č. 1 stanov
Svazku obcí pod Beckovem. Obec Zlonín je řádným členem Svazku obcí pod
Beckovem, jehož cílem je, mimo jiné, vybudování a provoz nových základních škol
v Bášti a Měšicích.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1, stanov Svazku obcí pod Beckovem.
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

3) Dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace (žádost FVP/PAR043211/2020 Nové chodníky podél
silnic III/93 a III/94 v obci Zlonín na audit bezpečnosti pozemních
komunikací na akci Nový Chodník podél silnice III/93 a III/94 v obci
Zlonín)
Zastupitelstvo obce projednalo návrh přijetí dotace ve výši 38.115 Kč z rozpočtu
Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na audit
bezpečnosti pozemních komunikací na akci „Nový Chodník podél silnic III/93 a III/94
v obci Zlonín.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh přijetí dotace ve výši 38.115 Kč z rozpočtu
Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Pověřuje
starostu
uzavřením
veřejnoprávní
smlouvy.
Žádost
číslo FVP/PAR/043211/2020 Nové Chodníky podél silnic III/0093 a III/0094 v obci
Zlonín na audit bezpečnosti pozemních komunikací na akci „Nový Chodník podél
silnic III/93 a III/94 v obci Zlonín.
Hlasování:
Pro: 6
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel se: 0
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4) Rozpočtová změna č. 1
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtové změny č. 1 v rozpočtu na rok 2021.
Rozpočtová změna bude součástí zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.1.
Hlasování:

Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

5) Závěrečný účet obce Zlonín za rok 2020
Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce Zlonín za rok 2020. V roce 2020
byly skutečné příjmy ve výši 15.216.967,61 Kč a skutečné výdaje ve výši
11.470.451,82 Kč. Závěrečný účet obce za rok 2020, bude součástí zápisu.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Zlonín schvaluje podle § 17 zákona č.
250/2000Sb., závěrečný účet, jehož součástí je i zpráva o přezkumu
hospodaření obce Zlonín a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením bez výhrad
b) Zastupitelstvo obce Zlonín dle vyhláška č. 220/2013 Sb. schvaluje účetní
závěrku obce Zlonín sestavenou k 31.12.2020
c) Zastupitelstvo obce Zlonín schvaluje účetní závěrku a Mateřské
školy Zlonín - příspěvkové organizace HV = 0Kč
Hlasování:

Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

6) Žádost o odkup části obecního pozemku p.č. 202/39 v k.ú. Zlonín
Zastupitelstvo obce projednalo Žádost na odkup části obecního pozemku p.č. 202/39
v k.ú. Zlonín, žadatel navrhuje cenu 900kč/m2. V rámci projednávání tohoto bodu
bylo konstatováno, že obec nemá zájem odprodávat obecní pozemky z důvodu
možného dalšího využití a rozvoje obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost na odkup části obecního pozemku p.č. 202/39
v k.ú. Zlonín
Hlasování:
Pro: 2
Usnesení nebylo přijato

Proti: 4

Zdržel se: 0
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7) Financování a koupě budovy č.p. 23 a pozemků č.p. 418, 419/2, 420 a
29/1 v k.ú. Zlonín
Zastupitelstvo obce projednalo financování a koupi budovy č.p.23 a pozemků p.č.
418, 419/2, 420 a 29/1 v k.ú. Zlonín. Na koupi bude využit úvěr od České spořitelny
ve výši 6.655.000 Kč (slovy šest milionů, šest set padesát pět tisíc korun českých),
Parametry úvěru: splatnost úvěru 20 let, úrok 1,69% s fixací 10 let.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje financování a koupi budovy č.p.23 a pozemků p.č. 418,
419/2, 420 a 29/1 v k.ú. Zlonín. Na koupi bude využit úvěr od České spořitelny ve
výši 6.655.000 Kč (slovy šest milionů, šest set padesát pět tisíc korun českých)
Parametry úvěru: splatnost úvěru 20 let, úrok 1,69% s fixací 10 let.
Hlasování:

Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

8) Žádost o dotaci na Revitalizace koryta Zlonínského potoka a rybníka ze
Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství
Zastupitelstvo obce projednalo návrh podání žádosti o dotaci ve výši 250.000 Kč
(dvě stě padesát tisíc korun českých) ze Středočeského Fondu životního prostředí a
zemědělství na rok 2021 a závazek spolufinancování projektu z rozpočtu obce Zlonín
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zlonín schvaluje žádost o dotaci ve výši 250.000 Kč (dvě stě
padesát tisíc korun českých) ze Středočeského Fondu životního prostředí a
zemědělství na rok 2021 a závazek spolufinancování projektu z rozpočtu obce Zlonín
ve výši uvedené v žádosti o poskytnutí dotace.
Hlasování:

Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

9) Projektový a investiční záměr na stavbu Mateřské školy III
Zastupitelstvo obce projednalo projektový a investiční záměr na stavbu Mateřské
školy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje projektový a investiční záměr na stavbu Mateřské školy
III.
Hlasování:
Pro: 6
Usnesení bylo přijato

Proti: 0

Zdržel se: 0
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10) Žádost o dotaci na Ministerstvo financí na stavbu Mateřské školy III
Zastupitelstvo obce projednalo návrh podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí
na stavbu Mateřské školy III.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí na
stavbu Mateřské školy III.
Zastupitelstvo schvaluje, že pokud obec získá dotaci od Ministerstva financí na
stavbu Mateřské školy III, má dostatek finančních prostředků na realizaci celého
projektu stavby Mateřské školy III.
Hlasování:

Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

11) Diskuze


informace k dění v obci:



byl dokončen chodník k silnici I/9, bude probíhat instalace veřejného osvětlení a
výsadba stromů podél



informace k revitalizaci rybníka – rybník byl kompletně odbahněn a vyčištěn,
dno a břehy zpevněny, probíhá stavba vodního koryta, předpokládaný termín
ukončení je konec dubna 2021



komunitní centrum – (restaurace), objekt byl zateplen, probíhají práce na
rekonstrukci střechy a práce ve vnitřních prostorách. Provoz restaurace bude
ukončen nejdéle do 31. 3. 2021.



informace k výstavbě chodníků – byly podány žádosti o dotace na realizaci
chodníků od železničního přejezdu k ulici u Sefiru a v ulici směrem na Měšice,
předpokládaný termín vyhodnocení žádosti 30. 6. 2021



informace ke stavu silnice III/93 – po skončení nouzového stavu bude vyvoláno
jednání se KSÚS a Zelený Zlonín (zástupcem developera) se záměrem
rekonstrukce silnice, v současné době probíhá jednání o provizorní opravě



rekonstrukce ulic nad železniční tratí - byla podána žádost o dotaci na
rekonstrukci ulic. Předpokládaný termín vyhodnocení žádosti 30. 6. 2021.

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.
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zápis vytvořil:
Tomáš Svoboda…………………………………..
zápis ověřil:
Ing. Marek Pátek …………………………….

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