Usnesení z 1. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Zborovice,
které se konalo 16. prosince 2010 v zasedací místnosti v Medlově
_________________________________________________________________________________

Zastupitelstvo obce
1.1

bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedaní
Zastupitelstva obce Zborovice

1.2

schvaluje prodej pozemku p.č. 2313/1 v k.ú. Zborovice o výměře 1247 m2
za cenu 40,-Kč/m2 manželům Ladě a Vítězslavu Hanákovým, ul. Lesní 347,
Zborovice, veškeré náklady s pojené s prodejem hradí kupující

1.3

schvaluje prodej pozemků p.č. 419 o výměře 166 m2, p.č. 420 o výměře 27
m2, p.č. 425 o výměře 149 m2 vše v k.ú. Zborovice za cenu 50,-Kč/m2
panu Romanu Rajchovi, Lesní 123, Zborovice, veškeré náklady spojené
s prodejem hradí kupující

1.4

schvaluje pronájem budovy bez č.p. občanská vybavenost na p.č. 853, p.č.
853 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 255 m2, budovy bez č.p.
občanská vybavenost na p.č. 851, p.č. 851 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 22 m2, budovy bez č.p. občanská vybavenost na p.č. 1095, p.č.
1095 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 266 m2 a p.č. 852 ostatní plocha
o výměře 24653 m2 vše v k.ú. Zborovice, TJ Pilana Zborovice za 1,-Kč/ročně
na dobu určitou a to 20-ti let

1.5

neschvaluje poskytnutí dotace 1.600,-Kč CZP Zlínského kraje

1.6

schvaluje poskytnutí dotace sdružení Naděje Otrokovice ve výši 2.000,-Kč

1.7

neschvaluje poskytnout příspěvek na provoz Hospic na Svatém Kopečku

1.8

schvaluje poskytnout příspěvek na činnost ČZS Zborovice ve výši 6.000,-Kč

1.9

odkládá rozhodnutí a požaduje bližší rozpis využití částky 7.500,-Kč na
příspěvek na zabezpečení oslav 100 let ČSV Zdounky

1.10 odkládá rozhodnutí žádosti o pronájem části pozemku p.č. 235 v k.ú.
Zborovice manželům Zaoralovým, Sokolská 331, Zborovice – nutno doložit
situační plánek

1.11 schvaluje rozpočtové opatření č. 4 firma Buzzing Lines věnovala 10.000,-Kč
na kulturu a sport – navýšení rozpočtu v příjmech i výdajích
1.12
schvaluje rozpočtové opatření č. 5 Zlínský kraj poskytl dotaci ve výši
8.000,- SDH Zborovice – navýšení rozpočtu v příjmech i výdajích
1.13
schvaluje rozpočtové opatření č. 6 neinvestiční účelový transfer ve výši
546.237,60 Kč na projekt Česká škola v EÚ – navýšení rozpočtu v příjmech i
výdajích
1.14
schvaluje rozpočtové opatření č. 7 dotace ze státního rozpočtu na přípravu
sčítání lidu v roce 2011 ve výši 5.878,-Kč – navýšení rozpočtu v příjmech i
výdajích
1.15
schvaluje rozpočtové opatření č. 8 od ÚP ve výši 225.944,-Kč na mzdy
pracovníků VPP – navýšení rozpočtu v příjmech i výdajích
1.16
zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu obce k provedení změn rozpočtu
v měsíci prosinci s tím, že na nejbližším zasedání zastupitelstva obce bude toto
rozpočtové opatření předloženo k projednání. Tímto se jedná pouze o zajištění
operativního zabezpečení konce roku
1.17
schvaluje uzavření dohody o změně veřejno-právní smlouvy na výkon
přenesené působnosti v oblasti přestupků mezi Obcí Zborovice a Městem
Kroměříž
1.18
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2010 o místních poplatcích v plném
znění
1.19
schvaluje zastupování Obce Zborovice místostarostou p. MUDr. Vladimírem
Řezáčem na řádných i mimořádných valných hromadách firmy VaK a.s.
Kroměříž po dobu volebního období 2010-2014

1.20
schvaluje pravidla rozpočtového hospodaření v souladu s § 13 zák. č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, kde obec
do schválení řádného rozpočtu na rok 2011 postupuje podle rozpočtu roku
2010 a nebudou financovány žádné investice.

Ve Zborovicích dne 16. prosince 2010

Mgr. Eva Manďáková Svašková
Josef Šmíd
ověřovatelé zápisu

Jaromír Kunc
starosta obce

MUDr.Vladimír Řezáč
místostarosta obce

