Zápis z mimořádného X. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Zborovice, které se konalo dne 19.09.2019 v přisáli sokolovny
v 18:00

Program:
1) Zahájení.
2) Schválení přijetí finančního daru, ve výši 10.000,-Kč,
Rady Zlínského kraje
3) Diskuze
4) Závěr

plynoucího z usnesení č.06211R20119

Přítomni: Vítězslav Hanák, MUDr. Zuzana Plesníková, Lumír Cheryn, Radek Havlík, Miloslav Jurčík,
Mgr. Zdeňka Kuciánová, , Ing. Jaroslav Olšina , MUDr. Vladimír Řezáč, Josef Šmíd, Martin Vrána.
Omluven:

Pavel Nosek.

Nepřítomen:

O.

Zasedání vede: Vítězslav Hanák, starosta obce.
Starosta jmenoval ověřovateli zápisu: Mgr. Zdeňku Kuciánovou, Radka Havlíka.
Mimořádné X. Veřejné zasedání zahájeno v 18:03, 19.9.2019.
Starosta přivítal přítomné
usnášen íschopné.

zastupitele

konstatoval,

že v počtu

10 zastupitelů

Je zastupitelstvo

Bod č.l) Zahájení

Starosta obce, Vítězslav Hanák
zastupitelstva obce Zborovice.

Pro:

10

Proti:

O

Zdržel se:

O

požádal

přítomné

zastupitele

o souhlas

s pořadem

zasedání

Usnesení č.l: hlasováním byl schválen souhlas s pořadem zastupitelstva obce.

Bod č.2) Schválení přijetí finančního daru, ve výši 10.000,- Kč, plynoucího z usnesení
č.0621/R20/19 Rady Zlínského kraje
Starosta obce seznámil všechny přítomné občany s výbornou prací, kterou odvádí Mgr.
Harásková a paní Růžičková, díky kterým, se místní knihovna Zborovice v konkurenci knihoven
z celého kraje, umístila při vyhlášení ocenění krajského kola "Knihovna Zlínského kraje" mezi čtyřmi

nejlepšími knihovnami v kraji. S tímto oceněním, se pojí i možnost přijetí
10.000,- Kč, plynoucího z usnesení č.0621/R201l9
Rady Zlínského kraje

finančního daru ve výši

Starosta dal hlasovat o souhlasu s přijetím finančního daru do rozpočtu obce Zborovice pro rok
2019
Pro:

10

Proti:

O

Zdržel se:

O

Usnesení č.2: hlasováním bylo schváleno přijetí daru do rozpočtu obce pro rok 2019,
plynoucího z usnesení č.06211R20/19 Rady Zlínského kraje

Bod č.3) Diskuze
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi, do diskuze se přihlásil jako první
pan Šmíd, zastupitel obce:
Byl jsem gratulovat k životnímu výročí panu Královi, byl potěšen a ptal se, zda někdy dojde na
opravu chodníku v ulici Lesní?
starosta obce odpověděl:
K rekonstrukci chodníku v ulici Lesní dojde po udělení souhlasu od Státního pozemkového
úřadu, ten byl žádostí zaslanou 6.4.2019 požádán, odpověděl sdělením ze dne 12.6.2019 že při
prověřování dotčeného pozemku byly zjištěny pochybnosti o oprávnění příslušnosti hospodařit se
svěřeným majetkem- SPÚ tedy zatím ani neví, zdaje tento pozemek jeho. Jakmile budeme mít souhlas,
můžeme již zpracovanou dokumentaci podat k vyjádření na příslušné orgány. Součástí rekonstrukce
chodníku je uvažováno s rekonstrukcí veřejného osvětlení a tvorbou odstavných parkovacích stání.
pan Hanák, starosta obce:
informuji Vás o průběhu pokračování revizí elektro, nyní byla provedena revize veřejného
osvětlení v ulicích Za Nádražím, a horní části ulice Lesní (od přejezdu nahoru)- výsledek je tristní,
veřejné osvětlení není provozu schopné.
paní Mgr. Kuciánová, zastupitelka obce:
Lidé chtějí opravu chodníků, ale na druhé straně je devastují stáním osobních i nákladních aut
na tělese chodníku. Jsou lenivý si otevřít vrata do průjezdu.
pan Vrána, zastupitel obce:
V tomto okamžiku zjištění je potřeba zavolat policii, k sjednání nápravy.

Starosta obce vyzval dále všechny přítomné občany k tématům do diskuze...
starosta tedy přistoupil k bodu pořadu č.4) Závěr

další podnět nevzešel,

Bod č.4) Závěr

Závěrem poděkoval starosta obce všem za účast na mimořádném X. veřejném zasedání
zastupitelstva obce Zborovice, pozval všechny občany na XI. veřejného zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční 17.10.2019v 18:00 v obecní místnosti v Medlově.

Mimořádné X. veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno 19.9.2019 v 18: 13.
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