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ZÁPIS 2021 – 11 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE ZLONÍN

Program zasedání:
1.

Volba zapisovatele a ověřovatelů

2.

Schválení dohody o změně veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů obecní policie s obcí
Měšice

3.

Revokace bodu č. 11 z 30.11. 2021 Obecně závazná vyhláška obce č.1/2021, o místním
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

4.

Diskuze

Přítomni:
Ing. František Polák (on-line), Ing. Miroslav Kratochvíl, Tomáš Svoboda, Petr Jandoš,
Bc. David Šebo
Ing. Marek Pátek přítomen od bodu č. 2
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 Bc. David Šebo a Petr
Jandoš.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Hlasování:

Pro:

5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání, volbu zapisovatele a ověřovatelů.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2) Schválení dohody o změně veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů
obecní policie s obcí Měšice
Zastupitelstvo obce projednalo návrh o změně veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů
obecní policie s obcí Měšice. Touto změnou se prodlužuje působení obecní policie
Měšice v obci Zlonín.
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy o výkonu
úkolů obecní policie s obcí Měšice
Usnesení č. 2 bylo přijato

3) Revokace bodu č. 11 z 30.11. 2021 Obecně závazná vyhláška obce č.1/2021, o
místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Zastupitelstvo obce projednalo revokaci bodu č. 11 z 30.11. 2021 Obecně závazné
vyhlášky 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité
věci. Jedná se pouze o úpravu platby za komunální odpad, jejímž výsledkem je
vybírání platby za svoz komunálního odpadu nejpozději do 31.3. 2022.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci bodu č. 11 z 30.11. 2021 Obecně závazná
vyhláška obce č.1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z
nemovité věci.
Hlasování:

Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3 bylo přijato

4) Diskuze


Informace o projektu „Průtah obcí (Předboj – Čakovičky)“ – výběrové
řízení na zhotovitele bylo ukončeno 8.12. 2021. Bohužel se nikdo nepřihlásil.
Dle informací krajského úřadu, bude výběrové řízení znovu vypsáno
v následujícím roce 2022



Informace k omezení průjezdu mezi lokalitou „U Čističky“ a staveništěm
„Za Humny“ – na základě platného územního rozhodnutí byl průjezd zúžen
za účelem omezení dopravy pro vozidla nad 6 tun. Zařízení sloužící k zúžení
průjezdu již bylo poškozeno. Tímto žádáme o dodržování zákazu vjezdu
nákladních vozidel nad 6 tun. Případné další poškození bude řešeno s Policí
ČR



Informace o sběru velkoobjemového odpadu – kontejner pro
velkoobjemový odpad je přístupný pouze ve vypsaných hodinách. Odpad je
možné uložit pouze při přítomnosti pracovníka technických služeb (OÚ).
Kontejner bude opět přístupný až v březnu / dubnu 2022. Případné
samovolné odkládání odpadu bude považováno za černou skládku pod
pokutou dle zákona.



Informace k ZŠ Bášť – realizace ZŠ Bášť pokračuje dle plánu. O dalším
vývoji vás budeme informovat.



Informace k MŠ III. Zlonín – proběhne schůzka s projektantem panem
Ing. Třoskou za účelem prezentace projektu MŠ III. Zlonín a výsledného
položkového rozpočtu. O výsledku schůzky vás budeme informovat.
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Informace o čištění ulic před Vánocemi – zastupitelstvo obce se bude
snažit zajistit strojové čištění ulic těsně před vánočními svátky. Důvodem je
silné znečištění komunikací probíhající výstavbou. Apelujeme proto na
všechny stavebníky, aby dbali na pravidelné čištění výjezdu ze staveniště.

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. Všechny dotazy občanů z online přenosu
byly zodpovězeny během diskuze
zápis vytvořil:
Tomáš Svoboda…………………………………..

zápis ověřil
Petr jandoš ……………………………..

zápis ověřil:
David Šebo, Bc. ………………………………..

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