Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Zlosyň dne 19.3.2013
Místo konání – obecní úřad 17.00 hodin
Zastupitelé byli přítomni, jednání se nezúčastnil pan Homolka
Jednání se řídilo programem, který byl vyvěšen
Program zasedání:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Informace o průběhu jednání ve věci výstavby mateřské školy. Jedná se zejména o projednání
závěrů 2. výběrového řízení po hodnocení nabídek.
3. Projednání změny poplatků za stočné a nové smlouvy.
4. Minimální změna rozpočtu na rok 2013 z důvodů dotace KÚ Středočeského kraje
5. Změna v úředních hodinách a v uvolnění člena zastupitelstva
6. Odsouhlasení smluv o věcném břemenu na nové vedení elektriky a kiosky prováděné ČEZ
před r. 2012
7. Různé
8. Závěr.
1. Zasedání zahájil starosta. Zapisovatelem byla zvolena J. Králová, ověřovatelé zápisu J. Chromá,
R. Polák.
2. Byla podána informace o postupu prováděného 2. výběrového řízení na výběr dodavatele pro
výstavbu školky. Bylo provedeno otevření obálek dodaných pro nabídkové řízení provedena
kontrola základních hodnotících kritérií. Nabídek bylo doručeno 7.
- Keltex, Brno
- Urbio Sisto, Zdiby
- Pradast, České Budějovice
- Haas Fertigbau – Chanovice
- Úsporné bydlení, Dubňany
- Sexta, Planá
- Natur House Ronov
Vyhodnocení bude provedeno po detailně provedené kontrole podmínek.
3. Podle propočtu příjmů a výdajů za stočné v roce 2012 a následném propočtu předpokladu
výběru stočného a plánovaných nákladů v roce 2013 navrhlo zastupitelstvo snížení úhrady
stočného za 1m3 odpadní vody od 1. 1. 2013 z 25,- Kč na 20,- Kč. V případě plnění propočítaných
ukazatelů bude vytvořena rezerva pro nezbytné vícenáklady ve výši 62 tis. Kč.
Platby za 2. Pol. roku 2012 budou placeny ve výši 25,- Kč.
4. V rozpočtu na rok 2013 dochází ke změně v příjmech i výdajích zejména z důvodů dotací od
KÚ Středočeského kraje. Příjmy se zvýšily z 6 655 tis. Kč na 6 683,9 tis.Kč. Výdaje se zvýšily
z 9 602 tis. Kč na 9 633,4 tis. Kč.
5. Zastupitelstvo po projednání rozhodlo , že funkce starosty bude funkcí uvolněnou.
Mimo to dochází k rozšíření úředních hodin v pondělí a ve čtvrtek od 16.00 do 19.00 hodin.
6. Byla projednána Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Teplická
874/8 č. IV-12-6006375/VB/1 Zlosyň – kNN 1kV pro 6 RD pod Špýcharem. Smlouva bude
podepsána a ČEZ uhradí 9000,- Kč obci Zlosyň.

7. Různé.
Na základě projednání zastupitelstva bylo rozhodnuto, že je nutno z bezpečnostních důvodů
pokácet smrk u kapličky. Bude provedena náhradní výsadba zeleně u kapličky s tím, že musí být
zajištěn, podstatně nižší vzrůst zeleně.
Občané se dotazovali na výstavbu školky, jak to bude se zápisem do mateřské školy, zda se děti
mohou přihlásit do zápisu do jiné MŠ. Dotazy byly vysvětleny.
Byl vznesen dotaz na vedení elektrického proudu kabelem u domu pana Šindlera. ČEZ přislíbil
provedení změny již v roce 2010 v souvislosti se zástavbou u lesa. To nebylo provedeno. Nyní
údajně ČEZ nemá peníze a část bude muset hradit obec. Situace bude dále projednána
v souvislosti s výstavbou školky.
Občané poukazovali na hluk na cvičišti psů a také na skutečnost běháni psů po obci a polích.
Jejich majitelé většinou neuklízí jejich sekrementy z komunikací, chodníků a veřejné zeleně.
9. závěr provedl pan starosta.
Zlosyň 19. 3. 2013

Zapsala: J. Králová

Ověřovatelé zápisu: J. Chromá, R. Polák

