Usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zborovice, konaného
dne 8. prosince 2011 na obecním úřadě

Zastupitelstvo obce :
5.1. Bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání konaného dne
22.09.2011
5.2. Schvaluje investiční akci „Revitalizace návsi“ a pověřuje starostu obce ke všem úkonům
nutných k zabezpečení akce.
5.3. Schvalujevýměnu tří kusů oken a jednoho kusu vstupních dveří v obecní místnosti
v Medlově – firmou s nejniţší nabídkou.
5.4. Schvaluje podání ţádosti o dotaci OPŢP na projekt „Zateplení ZŠ Zborovice“
v nejbliţším termínu výzvy.
5.5. Schvaluje navýšení poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění,
vyuţívání a odstraňování komunálního odpadu o 50,-Kč na osobu a rok a to na celkovou výši
450,-Kč/osoba/rok.
5.6. Schvaluje zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 01/2010 o místních poplatcích s účinností
od 01.01.2012.
5.7. Schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky obce Zborovice č. 01/2011 o místních
poplatcích s účinností od 01.01.2012.
5.8. Schvaluje Rozpočtové opatření č. 10 – dotace z ÚP – navýšení v příjmech – poloţka 4116
ÚZ 13101 o 48.000,-Kč – navýšení ve výdajích na § 3639, poloţku 5011 o 48.000,-Kč ÚZ
13101
5.9. Schvaluje Rozpočtové opatření č. 11 – dotace z ÚP – navýšení v příjmech – poloţka 4116
ÚZ 13234 o 34.000,-Kč – navýšení ve výdajích na § 3639, poloţku 5011 o 34.000,-Kč ÚZ
13234.
5.10. Schvaluje Rozpočtové opatření č. 12 - neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
na výdaje spojené s činností jednotky SDH – navýšení v příjmech – poloţka 4122 ÚZ 14004
o 7.000,-Kč – navýšení ve výdajích § 5512, poloţka 5169 o 7.000,-Kč
ÚZ 14004
5.11. Schvaluje Rozpočtové opatření č. 13 – neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského krajena
nákup osobních ochranných zásahových prostředků pro jednotku SDH Zborovice – navýšení
v příjmech – poloţka 4122 ÚZ 00020 o 49.000,-Kč – navýšení ve výdajích § 5512, poloţka
5139 o 49.000,-Kč ÚZ 00020.
5.12. SchvalujeRozpočtové opatření č. 14 – finanční dar obci od firmy BELA SOLAR, s.r.o.
na podporu tělovýchovy, sportu, školství, kultury a na ochranu mládeţe v obci – navýšení

v příjmech § 3429, poloţka 2321 o 5.000,-Kč – navýšení ve výdajích § 3429, poloţka 5222 o
5.000,-Kč.
5.13. Schvaluje pravidla rozpočtového opatření 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 2012 postupuje podle rozpočtu roku 2011 a nebudou financovány ţádné
investice.
5.14. Zastupitelstvo obce Zborovice zplnomocňuje starostu obce k provedení změn rozpočtu
v měsíci prosinci s tím, ţe na nejbliţším zasedání zastupitelstva obce bude toto rozpočtové
opatření předloţeno k projednání. Tímto se jedná pouze o zajištění koperativního zabezpečení
konce roku.
5.15 Schvaluje prodej parcely č. 2313/3 v k.ú. Zborovice o výměře 1113 m2 manţelům
Kateřině a Janovi Růţičkovým, bytem Zborovice, Lesní 125 za cenu 40,-Kč za m2. Veškeré
náklady spojené s odkupem hradí kupující.
5.16. Schvaluje pronájem nebytových prostor v domě č. 8, ulice Hlavní, Zborovice – zubní
ambulance MUDr. Zuzaně Plesníkové za stejných podmínek předchozího nájemce.
5.17. Schvaluje pronájem bytu v obecním bytovém domě č. 229, Zborovice, ulice Sokolská
paní Věře Paternové a panu Ladislavu Hasalovi od 01.01.2012.
5.18. Schvaluje podání ţádosti na VISK3 – ministerstva kultury o dotaci na elektronizaci
výpůjčního systému v místní knihovně.
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