Usnesení z 2. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Zborovice,
konaného dne 17. února 2011 v zasedací místnosti OÚ Zborovice
Zastupitelstvo obce
2.1. bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání
2.2. schvaluje rozpočet na rok 2011
2.3. schvaluje rozpočtový výhled na rok 2012 – 2014
2.4. schvaluje závěrečný účet obce na rok 2010
2.5. schvaluje zprávu kontrolního výboru o výsledku inventury a dalších kontrol
2.6. schvaluje výši neinvestičních nákladů na jednoho žáka ZŠ Zborovice ve
školním roce 2010/2011 a souhlasí s částkou 5.200,-Kč/žák za dojíždějící žáky
z obcí Troubky -Zdislavice
2.7. schvaluje hospodářský výsledek ZŠ Zborovice 18.084,47 Kč a souhlasí
s převodem: 15.084,47 Kč do rezervního fondu a 3.000,-Kč do fondu odměn
2.8. schvaluje použití finančních prostředků na zvýšené výdaje na vzdělávání
z rozpočtu územně správního celku na rok 2011 a to na mzdové prostředky ve
výši maximálně 300.000,-Kč včetně zákonných odvodů
2.9. schvaluje hospodářský výsledek MŠ Zborovice 13.289,33 Kč a souhlasí
s převodem: 8,289,33 Kč do rezervního fondu a 5.000,-Kč do fondu odměn
2.10. bere na vědomí snížení odměn členům Zastupitelstva obce Zborovice dle
vládního nařízení o 5%
2.11. bere na vědomí výsledek kontroly Krajské hygienické stanice Zlín v MŠ
Zborovice a udělení výjimky z počtu hygienických zařízení
2.12. schvaluje pokračovat v prořezávání stromů na obecních pozemcích a to
před ZŠ, na dvoře ZŠ a na sokolském hřišti
2.13. schvaluje žádost o dotaci od Zlínského kraje „Program na podporu obnovy
venkova“ na „Zlepšení tepelně technických vlastností budovy OÚ“ a dofinancování
60% z ceny díla, což činí 300.000,-Kč

2.14. schvaluje žádost o dotaci od nadace „Děti-kultura-sport“ na vybavení
studijního koutku v knihovně novými stoly ve výši 25.000,-Kč – zbývající částku
15.000,-Kč dofinancuje obec Zborovice
2.15. schvaluje pronájem 30 m2 pozemku p.č. 235 v k.ú. Zborovice v majetku
obce manželům Ladislavě a Zdeňku Zaoralovým, Sokolská 331, Zborovice
k výstavbě 2 plechových garáží za 1.000,-Kč/rok. Obec nebude ke garážím
zpevňovat přístupovou cestu
2.16. schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 201 o výměře 93 m2 a
pozemku p.č. 221 o výměře 201 m2 vše v k.ú. Zborovice
2.17. schvaluje poskytnutí finanční podpory ČSV na činnost a organizaci oslav 100
let založení organizace ve výši 7.500,-Kč
2.18. schvaluje poskytnutí finanční podpory klubu českých turistů na činnost a
provozní náklady ve výši 2.000,-Kč
2.19. schvaluje poskytnutí finanční podpory DZP ve Zborovicích ve výši 10.000,Kč na uhrazení dopravy klientů na kulturní akce
2.20. schvaluje dopsání jména p. Adámka na pomník padlých
2.21. bere na vědomí zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci
2.22. ukládá starostovi seznámit členy zastupitelstva s pozemkovými smlouvami
s firmou HOKO, k.s. a mezi obcí a ostatními subjekty

Ve Zborovicích dne 23. února 2011

Jaromír Kunc

starosta obce

Štefan Valigurský
Vítězslav Hanák

ověřovatelé zápisu

MUDr. Vladimír Řezáč

místostarosta obce

