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ZÁPIS 2022 - 01 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE ZLONÍN

Program zasedání:
1.

Volba zapisovatele a ověřovatelů

2.

Úvěr s Komerční bankou Svazku pod Beckovem

3.

Smlouva o zřízení věcného břemene „Zlonín p. č. 197 – přeložka NN,VN,TS-Matoza“

4.

Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce na rok 2022

5.

Diskuse

Přítomni:
Ing. František Polák, Ing. Miroslav Kratochvíl, Ing. Marek Pátek, Bc. David Šebo,
Tomáš Svoboda, 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 Bc. David Šebo a
Petr Jandoš.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání, zapisovatele a ověřovatele.
Usnesení č. 1. bylo přijato
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2) Úvěr s Komerční bankou Svazku pod Beckovem
Zastupitelstvo obce projednalo návrh zajišťujícího úvěru na úvěr Svazku obcí
pod Beckovem s Komerční bankou na projekční práce na výstavbu základních
škol v Bášti a Měšicích.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh zajišťujícího úvěru na úvěr Svazku obcí
pod Beckovem s Komerční bankou na projekční práce na výstavbu
základních škol v Bášti a Měšicích.
Hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2 bylo přijato

3) Smlouva o zřízení věcného břemene „Zlonín p. č. 197 – přeložka
NN,VN,TS-Matoza“
Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy o zřízení věcného břemene se
společností ČEZ Distribuce a.s. na pozemku p. č. 197 v k. ú. Zlonín. Dle
platného sazebníku je poplatek za zřízení věcného břemene ve výši 14.000,Kč (čtrnáct tisíc korun českých).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene se
společností ČEZ Distribuce a.s. na pozemku p. č. 197 v k. ú. Zlonín. Dle
platného sazebníku je poplatek za zřízení věcného břemene ve výši 14.000,Kč (čtrnáct tisíc korun českých).
Hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 3 bylo přijato
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4) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce na rok 2022
Starosta obce informoval, že v období od 1. 1. 2018 do 1. 1. 2022 došlo
k výraznému nárůstu počtu obyvatel obce Zlonín (k 1. 1. 2018 činil počet
obyvatel 664 osob; k 1. 1. 2022 činil počet obyvatel 1105 osob). Dnem 1. 1.
2022 tak nastala situace předpokládaná v ustanovení § 73 odst. 5) zákona č.
128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, když se v
průběhu volebního období zastupitelstva obce změnil (zvýšil) počet obyvatel
obce o více než 20 %, přičemž současně došlo ke změně zařazení obce do
velikostní kategorie obcí dle přílohy zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, kterou se stanovují „Velikostní kategorie obcí a
městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst“, a
to tak, že obec spadá do 4. velikostní kategorie obcí zahrnující obce s počtem
obyvatel od 1001 do 3000.
V návaznosti na výše uvedené změny, s přihlédnutím k ustanovení § 73 odst.
5) a 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 nařízením vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků, v platném znění, starosta obce navrhl změnit měsíční odměny
neuvolněných členů zastupitelstva obce tak, aby odpovídaly velikostní kategorii
obce s počtem obyvatel od 1001 do 3000.
Starosta obce přednesl návrh usnesení.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal starosta
obce možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Starosta obce dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce stanovuje 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, s účinností
od 1. 2. 2022 neuvolněným členům zastupitelstva obce výši měsíčních odměn
(odměn za měsíc) za výkon funkce:
Funkce
místostarosta
předseda výboru zastupitelstva obce
člen výboru zastupitelstva obce
člen zastupitelstva obce bez další funkce

Odměna za měsíc
(v Kč)
32 501
3 611
3 010
1 805
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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 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, nebude
tato měsíční odměna počínaje dnem zvolení poskytována).
b) Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s ustanovením. § 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) 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) Hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č. 4 bylo přijato

5) Diskuze
Informace ohledně realizace chodníků – Realizace chodníků od
železničního přejezdu směrem k I/9 až po kontejnerové stání tříděného odpadu
a od křižovatky v obci pod přejezdem směrem ulicí na Měšice, začne v březnu
tohoto roku.
Informace k realizaci projektu MŠ III – Připravuje se žádost o dotaci na
realizaci MŠIII a výběrové řízení na zhotovitele celého projektu. Pokud by byla
žádost o dotaci úspěšná a byl vybrán zhotovitel, mohla by MŠ III být
realizována ještě do konce letošního roku.
Informace k projektu „ Obchvat Čakovičky – Předboj“ – Na základě
jednání Obce Zlonín s Krajským úřadem,
byly
upraveny
podmínky
výběrového řízení na zhotovitele projektu, tak aby byl dostupný pro malé a
střední firmy. Výběrové řízení by mělo být vypsáno co nejdříve.
Informace k projektu sportovního hřiště – Obec Zlonín připravuje projekt
sportovního hřiště v lokalitě nad železniční tratí p. č 105/11 v k. ú. Zlonín.

4

18. ledna
2022

ZÁPIS 2022 - 01 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE ZLONÍN

Informace Kulturní komise - dne 12.2. 2022 se bude konat tradiční Zlonínský
Masopust – začátek průvodu bude u Komunitního centra Zlonín, o časech a
podrobnostech vás budeme informovat.

V rámci diskuze byly zodpovězeny všechny vznesené dotazy.
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:

zápis schválil:

Petr Jandoš …..……………….….

Ing. František Polák ……………………
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