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Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. 7. 2021 
 od 18.00 hod na OÚ. 

 
Přítomni: pí Mgr. Záklasníková, p. Suchánek, p. Semerád, p. Bc. Šindelář, p. Vojáček, p. Musil,  
p. Fiala, p. Zavadil, pí MVDr. Nová, pí Němcová 
 
Omluven: p. Novotný 
 
Řídící zasedání: pí Mgr. Záklasníková 
Návrhová komise: p. Suchánek, p. Semerád, p. Bc. Šindelář 
Ověřovatelé: pí Němcová, p. Musil 
Zapisovatel: p. Musilová 
 
Program: 
1) Rekonstrukce ZŠ. 
2) Různé: 

a) Topení v MŠ. 
b) Dodatek č. 1 o bezúplatném převodu. 

3) Diskuze. 
4) Výpis usnesení. 
5) Závěr. 
 
Návrhová komise: p. Suchánek, p. Semerád, p. Bc. Šindelář 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrhovou komisi p. Suchánek, p. Semerád,  
p. Bc. Šindelář. 
 
Ověřovatelé: pí Němcová, p. Musil 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu pí Němcová, p. Musil. 
 
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 29. 7. 2021. 
 
91) Rekonstrukce ZŠ. 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nezískáním dotace na akci „Modernizace učeben ZŠ“. 
Zároveň bylo seznámeno se stavem finančních prostředků obce a se závazky z dosavadních úvěrů. 
 - návrh uzavřít Smlouvu o úvěru od Komerční banky, a.s. jako investiční úvěr municipální ve výši 
7.106.719,- Kč. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo uzavření Smlouvy o úvěru od Komerční banky, 
a.s. jako investiční úvěr municipální ve výši 7.106.719,- Kč. 
 
92) Různé: 
a) Topení v MŠ. 
- návrh schválit Dodatek ke smlouvě – změna typu tepelného čerpadla, cena díla se nemění. 
PRO 10 
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Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Dodatek ke smlouvě – změna typu tepelného 
čerpadla do MŠ, cena díla se nemění. 
 
b) Dodatek č. 1 o bezúplatném převodu majetku od HZS hl. m Praha. 
Dodatkem se mění pouze zůstatková cena převáděného majetku – Škoda Roomster. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Dodatek č. 1 o bezúplatném převodu majetku 
od HZS hl. m. Praha s tím, že dodatkem se mění pouze zůstatková cena převáděného majetku – 
Škoda Roomster. 
 
93) Diskuze: 
Zastupitelstvo obce ukládá pí starostce zajistit cenovou nabídku na opravu ul. v Kamenných 
Mostech – dvě cenové nabídky s točnou a bez. 
 
p. Fendrych: jak se dělají vjezdy u domů v Zehubech 
 
p. Fendrych: kdy bude vodovod dokončen 
 
p. Fendrych: oprava místa pod kontejnery v Zehubech 
Zastupitelstvo obce ukládá pí starostce zajistit cenovou nabídku na opravu místa pod kontejnery  
v Zehubech. 
 
94) Výpis z usnesení. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
 
Skončeno:18:50 hod      Ověřovatelé: pí Němcová, p. Musil 
 
Zapsala: p. Musilová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


