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ZÁPIS 2022 - 03 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE ZLONÍN

Program zasedání:
1.

Volba zapisovatele a ověřovatelů

2.

Změna č.1 Územního plánu obce Zlonín

3.

Územní studie dle ÚP obce Zlonín na plochách Z12 a K19

4.
5.

Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce Zlonín na rok 2022 pracujících v komisích
obce
Rozpočtová změna č.2

6.

Transparentní účet obce Zlonín na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny ubytovaných v obci Zlonín

7.

Závěrečný účet obce Zlonín za rok 2021

8.

Účetní závěrka obce Zlonín za rok 2021

9.

Účetní závěrka MŠ Zlonín za rok 2021

10.

Navýšení kapacity MŠ Zlonín pro děti z Ukrajiny

11.

Program Kulturních akcí v 1. pololetí roku 2022

11.

Diskuze

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

5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele a ověřovatele.
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2) Změna č. 1 Územního plánu obce Zlonín
Zastupitelstvo obce projednalo návrh o pořízení Změny č. 1 Územního plánu obce
Zlonín. Změna ÚP bude pořízena ve zkráceném řízení, které nevyžaduje zpracování
variant.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zlonín :
1/ rozhodlo o pořízení Změny č. 1 ÚP Zlonín
2/ rozhodlo, že Změna č. 1 územního plánu Zlonín bude pořizována zkráceným
postupem dle § 55a a následujících, zákona č. 183/2006 Sb.,(stavební zákon), v
platném znění. Změna nevyžaduje zpracování variant řešení.
3/ schvaluje Obsah změny č. 1 ÚP (úprava koridoru, zelený pás okolo obce)
4/ zvolilo jako určeného zastupitele pro spolupráci s výkonným pořizovatelem
na pořízení Změny č. 1 ÚP Zlonín pana Ing. Františka Poláka, starostu.
5 /rozhodlo o výkonném pořizovateli Změny č.1 ÚP, kterým bude na základě Smlouvy
o dílo paní Ing. arch. Martina Bredová

Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2 bylo přijato

3) Územní studie dle ÚP obce Zlonín na plochách Z12 a K19
Zastupitelstvo obce projednalo návrh Studie o využití ploch Z12 a K19, autor projektu
představil změny týkající se rozvržení a využití plochy. Zejména posunutí celé
zástavby z ochranného pásma železnice, snížení počtu obytných jednotek, snížení
provozních budov pouze na 2 N.P. Studie bude součástí zápisu.
Zastupitelstvo bere na vědomí

4) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce Zlonín na rok 2022
pracujících v komisích obce
Zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu s ustanovením. § 72 odst. 2) a 3) a § 84 odst.
2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a s
nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, v platném znění, svým usnesením č. 4 ze dne 18. 1. 2022 o
výši odměn členů zastupitelstva obce Zlonín za výkon jimi vykonávaných funkcí.
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V souladu s uvedeným nařízením vlády se navrhuje rozšířit poskytování měsíčních
odměn (odměn za měsíc) i neuvolněným členům zastupitelstva obce za výkon funkce
člena a předsedy komise starosty (rady) obce, jako poradního a iniciativního orgánu
zřízené starostou obce, a v návaznosti na to se navrhuje nahradit s účinností od 1. 4.
2022 usnesení zastupitelstva obce č. 4 ze dne 18.01.2022 novým usnesením:
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s ust. § 72 odst. 2) a 3) a § 84 odst. 2)
písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a s
nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, v platném znění, s účinností od 1.4.2022 neuvolněným
členům zastupitelstva obce výši měsíčních odměn (odměn za měsíc) za výkon
funkce:
Funkce
místostarosta
předseda výboru zastupitelstva obce
člen výboru zastupitelstva obce
předseda komise starosty obce
člen komise starosty obce
člen zastupitelstva obce bez další funkce

Odměna za měsíc
(v Kč)
32 501
3 611
3 010
3 611
3 010
1 805

V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna
poskytována:
- v případě místostarosty - ode dne zvolení do funkce místostarosty
- v případě předsedů a členů výborů zastupitelstva obce - ode dne zvolení do
příslušné funkce
- v případě předsedů a členů komisí starosty obce - ode dne jmenování do
příslušné funkce
- v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva
obce za situace, kdy se bude jednat o člena zastupitelstva obce bez další
funkce - ode dne složení slibu člena zastupitelstva obce (v případě zvolení
do jakékoliv funkce člena či předsedy výboru zastupitelstva obce nebo
v případě jmenování do jakékoliv funkce člena či předsedy komise starosty
obce, nebude tato měsíční odměna počínaje dnem zvolení / jmenování
poskytována).
b) Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s ust. § 74 odst. 3) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, že při souběhu výkonu více
funkcí (z výčtu: předseda výboru zastupitelstva obce, člen výboru
zastupitelstva obce, předseda komise starosty obce, člen komise starosty
obce) se měsíční odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytuje jako souhrn (součet) měsíčních odměn schválených zastupitelstvem
obce, přičemž do souhrnu lze zahrnout měsíční odměny maximálně za 3
uvedené funkce.
c) Ruší se usnesení zastupitelstva obce č. 4 ze dne 18. 1. 2022.
Hlasování:

Pro:

5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 4 bylo přijato
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5) Rozpočtová změna č.2
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtové změny č. 2 v rozpočtu na rok 2022.
Rozpočtová změna je součástí zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.2
Hlasování:

Pro:

5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5 bylo přijato

6) Transparentní účet obce Zlonín na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny ubytovaných
v obci Zlonín
Zastupitelstvo obce Zlonín projednalo návrh na založení Transparentního účtu na
pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, ubytovaným v obci Zlonín.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zlonín schvaluje založení Transparentního účtu č.1236354230257/0100 na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, ubytovaným v obci Zlonín.
Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.6 bylo přijato

7) Závěrečný účet obce Zlonín za rok 2021
Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce Zlonín za rok 2021. V roce 2021
byly skutečné příjmy ve výši 33 873 918,12 Kč a skutečné výdaje ve výši 48 378
676,72 Kč. Závěrečný účet obce za rok 2021, bude součástí zápisu. Konečný stav na
finanč. prostředků k 31.12.2021 byl 8 647 222,04 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zlonín schvaluje podle § 17 zákona č. 250/2000Sb., závěrečný
účet obce Zlonín, jehož součástí je i zpráva o přezkumu hospodaření obce Zlonín a
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad
Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.7 bylo přijato
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8) Účetní závěrka obce Zlonín za rok 2021
Zastupitelstvo obce Zlonín projednalo dle vyhlášky č. 220/2013 Sb. účetní závěrku
obce Zlonín sestavenou k 31.12.2021
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zlonín schvaluje účetní závěrku obce Zlonín dle vyhlášky č.
220/2013 Sb. sestavenou k 31.12.2021
Hlasování:

Pro:

5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.8 bylo přijato

9) Účetní závěrka MŠ Zlonín za rok 2021
Zastupitelstvo obce Zlonín projednalo účetní závěrku Mateřské školy Zlonín příspěvkové organizace za rok 2021 HV = 0Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zlonín schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Zlonín příspěvkové organizace za rok 2021 HV = 0Kč
Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.9 bylo přijato

10) Navýšení kapacity MŠ Zlonín pro děti z Ukrajiny
Zastupitelstvo obce Zlonín projednalo návrh na navýšení kapacity MŠ Zlonín o max.
10 ukrajinských žáků na základě zákona číslo 67/2022 Sb. (O opatřeních v oblasti
školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí
vojsk Ruské federace) pro děti zasažené válkou na Ukrajině. Návrhem je zřídit
v rámci MŠ Zlonín Dětskou skupinu tvořenou dětmi a kantory z UA.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zlonín schvaluje navýšení kapacity MŠ Zlonín o max. 10
ukrajinských žáků na základě zákona číslo 67/2022 Sb. pro děti zasažené válkou na
Ukrajině a vytvoření dětské skupiny tvořenou dětmi a kantory z UA v rámci MŠ
Zlonín.
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Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.10 bylo přijato

11) Kulturní program obce do konce školního roku 2021 – 2022
Zastupitelstvo obce Zlonín projednalo návrh kulturní komise programu kulturních
akcí na 1. pololetí roku 2022.
Program:
 Ukliďme Česko 2022 – 2.dubna
 Loutkové divadlo pro děti - 2. dubna
 Vítání občánků - 23. dubna
 Karneval-SK Zlonín – 23. dubna
 Pálení čarodějnic – 30. dubna
Zastupitelstvo bere na vědomí.

12) Diskuse





informace k realizaci chodníků - stavba probíhá v souladu s plánem
informace k projektu obchvatu – do výběrového řízení na zhotovitele průtahu se
opět nepřihlásila žádná stavební firma. Z tohoto důvodu proběhlo jednání
starosty obce s vedením Středočeského kraje na základě, kterého by mělo dojít
k úpravě ceny a zadávací dokumentace. Nové výběrové řízení by mělo být
vypsáno v květnu.
informace k variantám bezpečného přecházení silnice I/9 – na základě jednání
s ŘSD proběhlo jednání jehož cílem je vybudování bezpečného přecházení této
komunikace. Bylo domluveno, že obec připraví návrh projektu, který bude
následně konzultován s ŘSD. V rámci projektu dojde k obousměrnému posunu
zastávek o cca 100 – 200 metrů směrem na Mělník z důvodu bezpečných
rozhledových vzdáleností.

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
Bc. David Šebo ……………………………..

zápis ověřil:
Petr Jandoš

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

. .…………………………….
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