Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Zalešany
konaného dne 1.6.2018

Přítomni: pp.Balšánková, Morávková, Lukáč, Vysoký
Omluveni: pí.Klabzubová
Program:1) Zahájení
2) Schválení programu, určení ověřovatelů zápisu
3) Seznámení se Smlouvou o dílo (cyklostezka)
4) Schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí fin. příspěvku (plasty)
5) Úprava rozpočtu č.2
6) Různé

1) Starostka přivítala přítomné.
2) Zastupitelé byli seznámeni s programem schůze, byl dán návrh,aby do programu schůze byly
přidány dva body-schválení Směrnice o nakládání s osob.údaji a Stanovení počtu členů zastupitelstva
obce na další volební období. Ověřovateli zápisu byli navrženi p. Vysoký a pí. Morávková.
Usnesení č.10/2018:OZ jednohlasně souhlasí s navrženým programem schůze, schvaluje zařazení
navržených dvou bodů do programu schůze a navržené ověřovatele zápisu.
3) Zastupitelé se seznámili s výběrem nejvýhodnější nabídky na provedení ,,Studie cyklo propojení
Kouřim, Klášterní Skalice, Třebovle, Zalešany a Plaňany“. Bylo celkem 7 nabídek. Nejvýhodnější
nabídka p.Jambor-50 000,-Kč bez DPH.Dle dohody každá obec zaplatí 1/5 z celkové částky.
Usnesení č.11/2018:OZ jednohlasně souhlasí s vybraným uchazečem na zakázku ,,Studie
cyklopropojení Kouřim, Klášterní Skalice, Třebovle, Zalešany a Plaňany.
4 ) OZ bylo seznámeno s Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí fin. příspěvku, který navrhl Svazek
obcí NY-KO v částce 1 300,- Kč na úhradu separace plastů.
Usnesení č.12/2018:Zastupitelé souhlasí jednohlasně s Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí fin.
příspěvku na separaci plastů.
5) OZ bylo seznámeno s úpravou rozpočtu č.2-splátka úvěru 600 000,-Kč musí být rozdělena na
jistinu - §8124 a úroky - §2321
Usnesení č.13/2018:Zastupitelé jednohlasně souhlasí s úpravou rozpočtu č.2.

6) Zastupitelstvo bylo seznámeno se Směrnicí o nakládání s osobními údaji (GDPR)
Usnesení č.14/2018:OZ jednohlasně Schvaluje Směrnici o nakládání s osobními údaji.
7) S blížícími se volbami do zastupitelstev musí být dle §67 a §68 zákona č.128/2000 Sb., o obcích
stanoven počet členů do zastupitelstva obce na další volební období. Bylo navrženo 5 členů.
Usnesení č.15/2018:Zastupitelé jednohlasně schvalují 5 členů do zastupitelstva obce na příští
volební období.
8) Různé
-Občané Zalešan – MČ Miškovice podali žádost o příspěvek na opravu stavidla. Stavidlo opraví
svépomocí za účelem regulace vody v případě povodně. Jednalo by se o částečnou úhradu materiálu.
Byla navržena částka 3 000,-Kč.
Usnesení č.16/2018: OZ jednohlasně souhlasí poskytnout fin. částku ve výši 3000,-Kč na materiál na
opravu stavidel.
-od 11.6.2018 bude pracovat fi.COM-PAKT v Přebozech ohledně přemístění elektrického vedení do
země. Dostali jsme nabídku na položení kabelu na VO -406 586,-Kč bez DPH, to jsme odmítli. Bylo
nám řečeno, že levněji nám to udělat nemohou, na položení kabelu VO si můžeme sehnat menší
firmu.
-kanalizace Zalešany - byla podána stížnost na špatné umístění tlak. nádrže, propadlý kanál, voda
v nádrži
Bude svolána schůzka se zhotovitelem
Zastupitelé berou na vědomí

Schůze byla ukončena v 19,00hodin.

Vojtěch Lukáč-místostarosta

Helena Balšánková-starostka

