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

Program zasedání
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Volba zapisovatele a ověřovatele
Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene p.č. 44/6, 44/8(ČEZ)
Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene p.č. 388/1, 367/8 (Pražská plynárenská Distribuce a.s.)
Informace k navýšení kapacity MŠ Zlonín – nástavba
Smlouva o dílo na údržbu obce
Diskuse

Zastupitelstvo schválilo program zasedání: Pro 7 ; Proti 0

Jednání:
1.

Řídícím zasedání zastupitelstva je Ing. František Polák. Zapisovatelem byl zvolen Ing. Miroslav Kratochvíl,
ověřovatelem p. Tomáš Svoboda. Zastupitelstvo je usnášení schopné.
• Zastupitelstvo tento bod schválilo: Pro 7; Proti 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu.

2.

Zastupitelstvo obce projednalo Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene p.č.
44/6, 44/8(ČEZ)
•

Zastupitelstvo tento bod schválilo: Pro 7; Proti 0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene p.č.
44/6, 44/8(ČEZ) a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.

3.

Zastupitelstvo obce projednalo Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene p.č. 388/1, 367/8
(Pražská plynárenská Distribuce a.s.)
•

Zastupitelstvo tento bod schválilo: Pro 7; Proti 0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene p.č. 388/1, 367/8 (Pražská
plynárenská Distribuce a.s.) a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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4.

Informace k navýšení kapacity Mateřské školy Zlonín
Zastupitelstvo obce informovalo spoluobčany o dalším postupu ohledně navýšení kapacity MŠ
o Zápis dětí do MŠ Zlonín od školního roku 2019/2020 se koná dne 4.5.2019 v mateřské škole
od 9 do 12 hod. ( více na https://mszlonin.webnode.cz)
o Zahájení výstavby začne 3. června a bude probíhat do konce srpna 2019, obec řeší v součinnosti
s ředitelkou MŠ
o Z důvodu výstavby ředitelka MŠ využije právo dané zákonem a MŠ bude uzavřena 2 měsíce (červenecsrpen)
o V průběhu realizace stavby (červen) bude školka umístěna v náhradních prostorách (herna a zasedací
místnost nad restaurací u Jezera)
o Po zkolaudování nové části MŠ vypíše ředitelka MŠ dodatečný zápis pro školní rok 2019/2020
pro novou kapacitu 25 dětí – konec srpna – bude upřesněno.

5.

Starosta informoval o připravené smlouvě o dílo na údržbu obce. Obec nemá v současné době zajištěnou
údržbu obce a na zveřejněný inzerát se přihlásil zájemce uvedený v smlouvě.
Zastupitelstvo tento bod schválilo: Pro 6; Proti 0; Zdržel se 1

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na údržbu obce a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Smlouva bude zveřejněna na webových stránkách obce.
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6.

Diskuse:
Starosta obce informoval o aktuálním dění v obci. K poskytnutým informacím proběhla diskuse jak od
přítomných občanů obce, tak od ostatních členů zastupitelstva.
o
o
o

o
o
o

o

o

24. dubna bude dočasně omezen provoz na pozemní komunikaci 0094 ve směru na Měšice
s ohledem na vysazování stromů.
27. dubna zveme dobrovolníky na pomoc při přípravě akce pálení čarodějnic. Sraz v 09.00 na
začátku Lipové aleje.
30. května proběhne od 17.00 hodin v prostorách Skal na konci Lipové aleje ve spolupráci
s restaurací u Jezera tradiční pálení čarodějnic. Vzhledem k současné meteorologické situaci
a na základě nařízení Středočeského kraje budeme řešit rozsah a vhodnou formu této akce
aktuálně podle podmínek.
5. května se uskuteční pietní akt k výročí ukončení II.světové války od 11.00 hod. před
obecním úřadem
7. května proběhne ve spolupráci s MŠ Zlonín besídka ke Dni matek od 17.00 hodin v sále
restaurace u Jezera
Obec začala s obnovou povrchu polní cesty podél Lipové aleje směrem na Skala asfaltovou
drtí. Vzhledem k nedořešeným majetkovým poměrům, kdy část této komunikace je na
soukromém pozemku, na žádost majitele byla tato rekonstrukce přerušena a dána do
původního stavu. Za tuto vzniklou situaci se vedení obce majiteli pozemku omluvilo a řeší
další postup. V současné době probíhá obnova povrchu na polní cestě podél trati směrem na
Měšice.
Vedení obce informovalo občany o Zadání územního plánu Zlonín. Tento dokument je
zpracován a bude zaslán na dotčené orgány státní správy a následně po jejich vyjádření bude
k dispozici na úřední desce k připomínkám občanů.
Vedení obce informovalo občany o záměru změnit Vyhlášku o poplatcích za odpad, kterou
připravuje obec k 1.1.2020. Cílem je motivovat občany k třídění odpadů a nabídnout více
variant a možností platby za pevný komunální odpad.

Zapsal:

KRATOCHVÍL

Schválil:

POLÁK

Ověřil:

SVOBODA

