Zápis ze XIV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zborovice,
které se konalo dne 27.02.2020 v přísálí sokolovny Zborovice
Program:
Zahájení
Zpráva předsedy kontrolního výboru
Zpráva starosty obce
Veřejnoprávní smlouvy
Odměňování neuvolněných zastupitelů vykonávajících práce mimo rozsah povinnosti
zastupitele
6) Rozpočtové opatření č. 01/2020
7) Seznámení, schválení vývoje obcí Zborovice a Medlov pro rok 2020
8) Žádosti občanů, spolků a společností
9) Diskuze
10) Závěr
1)
2)
3)
4)
5)

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

Miloslav Jurčík, MUDr. Vladimír Řezáč

Nepřítomen:

0

Zasedání vede: Vítězslav Hanák, starosta obce
Starosta jmenoval zapisovatelkou: MUDr. Zuzanu Plesníkovou
Starosta jmenoval ověřovateli zápisu: pana Josefa Šmída a paní Hanu Klabalovou
XIII. veřejné zasedání bylo zahájeno v 18:01 dne 27.02.2020.
Starosta přivítal přítomné zastupitele a konstatoval, že v počtu 9 zastupitelů je zastupitelstvo
usnášeníschopné.

1) Zahájení
Starosta obce předložil pořad XIV. veřejného zasedání zastupitelstva obce a požádal přítomné o
připomínky do diskuze k předloženému pořadu veřejného zasedání.
Nikdo z přítomných neměl žádnou podnětnou připomínku.
Starosta obce vyzval všechny přítomné zastupitele o vyjádření souhlasu s předloženým pořadem XIV.
veřejného zasedání zastupitelstva obce Zborovice hlasováním.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 1: hlasováním byl schválen souhlas s předloženým pořadem XIV.
veřejného zasedání zastupitelstva obce
2) Zpráva předsedy kontrolního výboru
Starosta předal slovo paní Mgr. Zdeňce Kuciánové, aby přítomné v zastoupení pana Miloslava Jurčíka
seznámila s plněním jednotlivých usnesení předcházejících zasedání. Mgr. Kuciánová všechny přítomné
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seznámila se zprávou předsedy kontrolního výboru, výsledkem je, že jednotlivé body usnesení
z předcházejících veřejných zasedání jsou dle kontroly plněny.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad předloženou zprávou o provedení kontroly předsedy
kontrolního výboru.
Z přítomných se do diskuze zapojili:
pí.
: Jak bude pan Havlík seznamovat s rozpočtovým vopatřením, může říct, za jakou
kapitolu to je?
p. Havlík: rozpočtové opatření budou vypadat jinak než v minulosti, nebudou položky, ale jen
kapitoly.
Starosta dal hlasovat o souhlasu se zprávou předsedy kontrolní komise s provedenou kontrolou plněním
jednotlivých bodů usnesení předcházejících zasedání.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 2: hlasováním byla schválena zpráva předsedy kontrolního výboru
s provedenou kontrolou plnění jednotlivých usnesení předcházejících veřejných
zasedání
3) Zpráva starosty obce
Starosta obce v úvodu předal slovo panu
, aby seznámil občany s bezpečnostní situací v obci.
Pan
, příslušník PČR Obvodní oddělení Morkovice, seznámil všechny přítomné
s bezpečnostní situací v obci. Zpráva je přílohou č.02 tohoto zápisu. Po seznámení s bezpečnostní
situací, starosta poděkoval panu
a dále pokračoval Zprávou starosty obce.
„- po domluvě se společností Pilana Saw Bodies a.s., došlo k odstranění části energovodu v ulici
Nádražní, vše na náklady Pilany Saw Bodies, poděkoval vedení společnosti, jmenovitě panu
za spolupráci při demontáži energovodu,
- v polovině prosince bylo předáno do užívání pracovníkům obce nové víceúčelové vozidlo Gazelle, se
sedmimístnou kabinou a sklopnou nákladní plochou. Nasazením vozidla byly ihned prověřeny
deklarované vlastnosti výrobcem. Zaměstnanci obce jsou s vozidlem spokojeni,
- ve druhé polovině prosince došlo k provedení omítek na domečku čistírny odpadních vod, které nebyly
provedeny při výstavbě. V průběhu ledna byla v objektu provedena betonová podlaha. Dále je
uvažováno s instalací automatických česlí, které zajistí lepší separaci natékající vody na čistírnu, od
pevných nerozpustných látek,
- v první polovině ledna byl dokončen úklid obecního pozemku, bývalé drůbežárny/cihelny. Tento úklid
předcházel demolici objektu. V současné době jsou bývalé objekty drůbežárny a cihelny již
zdemolovány. Ve spodní části pozemku, tedy v místech zdemolovaných objektů, bude proveden na jaře
výsev trávy, s horní částí pozemku počítáme pro výsadbu ovocných stromů, založení sadu,
- ve druhé polovině ledna byla zahájena rekonstrukce památníku Obětem válek u kostela,
- koncem měsíce ledna se uskutečnila pracovní porada vedení obce, nad připravovanou obnovou
pietního místa pomníku rumunským osvoboditelů na místním hřbitově. Zastupitelstvo obce se rozhodlo
toto pietní místo obnovit, a to s termínem umožňujícím důstojnou oslavu 75. výročí osvobození naší
obce,
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- 30. ledna jsme obdrželi zprávu z ex-post monitoringu za rok 2018 v oblasti provozování a finanční
udržitelnosti v souvislosti s projektem Zborovice - dostavba kanalizace II. etapa. Ve zprávě jsme byli
upozorněni na nedostatečnou tvorbu zisků z poplatků za stočné. To je způsobeno neakceptováním
podmínek přidělení dotace na realizovanou dostavbu II. etapy kanalizace v roce 2016. Po rozhovoru
s vodohospodářem, panem Ing.
, předpokládám navýšení ceny stočného na částku blížící se
cenám např. v Kroměříži, tedy někde kolem 43,-Kč/m3,
-začátkem měsíce února byla zahájena oprava suterénu sokolovny, bývalého bufetu. Tento prostor se
po dokončení stane klubovnou a skladem organizace mládeže Pionýr. Prostory, které má nyní tato
organizace k dispozici budou vyklizeny a zdemolovány - jedná se o hokejové šatny. Dále je se
vzniklou plochou uvažováno pro instalaci lépe vybaveného dětského hřiště,
- 10. února byla při provádění oprav pomníku u kostela objevena časová schránka. Tuto jsme po
otevření předali Moravskému zemskému archivu k provedení restaurátorských prací. Obsahem byl
dokument s popisem vzniku pomníku a prsť hlíny od Zborova. 27. února jsme vrátili nově vyrobenou
nerezovou schránku zpět do pomníku, s kopií původního dokumentu, prstí a přiloženým novým
dokumentem, kde jsme uvedli všechny starosty a předsedy obce od roku 1850 do současnosti,
- v první polovině února, pracovníci obce zahájili odstraňování dlouhodobě neudržovaných a
nehrazených, volných hrobů, které nejsou chloubou našeho hřbitova. Ze současného počtu 436
evidovaných hrobových míst bude po úpravách pouze 344 evidovaných hrobových míst,
- naše obec je držitelem akcií společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, s celkovým počtem 6.891 ks
akcií, pro letošní rok by se výplata podílu na zisku měla pohybovat v celkové výši 75.801,-Kč.“
Starosta Vítězslav Hanák, po seznámení přítomných se Zprávou starosty obce poděkoval za pozornost
a přešel k bodu č.4

4) Veřejnoprávní smlouvy
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh Veřejnoprávní smlouvy č.01/2020 o poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 10.000,- Kč uzavírané mezi žadatelem ZO Českého zahrádkářského svazu
Zborovice a Obcí Zborovice.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad návrhem Veřejnoprávní smlouvy č.01/2020.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženou Veřejnoprávní smlouvou č.01/2020 mezi ZO Českého
zahrádkářského svazu Zborovice a Obec Zborovice, pověřením starosty k podpisu této smlouvy.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 3: hlasováním byla schválena Veřejnoprávní smlouva č. 01/2020 mezi
ZO Českého zahrádkářského svazu Zborovice a Obec Zborovice, starosta byl
pověřen podpisem této smlouvy.

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh Veřejnoprávní smlouvy č.02/2020 o poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 10.000,- Kč, uzavírané mezi žadatelem KLAPKA, z.s. a Obec Zborovice.
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Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad návrhem Veřejnoprávní smlouvy č.02/2020.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženou Veřejnoprávní smlouvou č.02/2020 mezi KLAPKA, z.s.
a Obec Zborovice, pověřením starosty obce k podpisu této smlouvy.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 4: hlasováním byla schválena Veřejnoprávní smlouva č. 02/2020 mezi
KLAPKA, z.s. a Obec Zborovice, starosta byl pověřen podpisem této smlouvy.
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh Veřejnoprávní smlouvy č. 03/2020 o poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 20.000,- Kč, uzavírané mezi žadatelem Jiří Grech a Obec Zborovice.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad návrhem Veřejnoprávní smlouvy č. 03/2020.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženou Veřejnoprávní smlouvou č. 03/2020 mezi Jiří Grech a
Obec Zborovice, pověřením starosty k podpisu této smlouvy.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 5: hlasováním byla schválena Veřejnoprávní smlouva č. 03/2020 mezi
Jiří Grech a Obec Zborovice, starosta byl pověřen podpisem této smlouvy.
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh Veřejnoprávní smlouvy č. 04/2020 o poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 10.000,- Kč, uzavírané mezi žadatelem KČT, odbor Zborovice a Obec
Zborovice.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad návrhem Veřejnoprávní smlouvy č. 04/2020.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženou Veřejnoprávní smlouvou č. 04/2020 mezi KČT, odbor
Zborovice a Obec Zborovice, pověřením starosty k podpisu této smlouvy.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 6: hlasováním byla schválena Veřejnoprávní smlouva č. 04/2020 mezi
KČT, odbor Zborovice a Obec Zborovice, starosta byl pověřen podpisem této
smlouvy.
Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh Veřejnoprávní smlouvy č. 05/2020 o poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 50.000,- Kč, uzavírané mezi žadatelem Římskokatolická farnost Zborovice
a Obec Zborovice.
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Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad návrhem Veřejnoprávní smlouvy č. 05/2020.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženou Veřejnoprávní smlouvou č. 05/2020 mezi
Římskokatolická farnost Zborovice a Obec Zborovice, pověřením starosty k podpisu této smlouvy.
Pro:

8

Proti:

1 (MUDr. Zuzana Plesníková)

Zdržel se:

0

Usnesení č. 7: hlasováním byla schválena Veřejnoprávní smlouva č. 05/2020 mezi
Římskokatolická farnost Zborovice a Obec Zborovice, starosta byl pověřen
podpisem této smlouvy.
Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh Veřejnoprávní smlouvy č. 06/2020 o poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 5.000,- Kč, uzavírané mezi Sociálními službami Uherské Hradiště, p.o. a
Obec Zborovice.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad návrhem Veřejnoprávní smlouvy č. 06/2020.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženou Veřejnoprávní smlouvou č. 06/2020 mezi Sociální služby
Uherské Hradiště, p.o. a Obec Zborovice, pověřením starosty k podpisu této smlouvy.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 8: hlasováním byla schválena Veřejnoprávní smlouva č. 06/2020 mezi
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. a Obec Zborovice, starosta byl pověřen
podpisem této smlouvy.
Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh Veřejnoprávní smlouvy č. 07/2020 o poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 220.000,- Kč, uzavírané mezi TJ Pilana Zborovice z.s. a Obec Zborovice.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad návrhem Veřejnoprávní smlouvy č. 07/2020.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženou Veřejnoprávní smlouvou č. 07/2020 mezi TJ Pilana
Zborovice z.s. a Obec Zborovice, pověřením starosty k podpisu této smlouvy.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 9: hlasováním byla schválena Veřejnoprávní smlouva č. 07/2020 mezi
TJ Pilana Zborovice, z.s. a Obec Zborovice, starosta byl pověřen podpisem této
smlouvy.
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Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh Veřejnoprávní smlouvy č. 08/2020 - prodejna 753 Medlov
o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 60.000,- Kč, uzavírané mezi COOP družstvo HB a Obec
Zborovice.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad návrhem Veřejnoprávní smlouvy č.08/2020
Do diskuze se přihlásil místostarosta Lumír Cheryn: „Jak bude vyplácena podpora? Jedna částka nebo
bude rozdělena na více splátek“
starosta: “dotace bude rozdělena do dvou splátek.“
Nikdo z přítomných se do diskuze dále nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženou Veřejnoprávní smlouvou č. 08/2020 mezi COOP
družstvo HB a Obec Zborovice a pověřením starosty k podpisu smlouvy.
Pro:

7

Proti:

2 (MUDr. Zuzana Plesníková, Ing. Jaroslav Olšina)

Zdržel se:

0

Usnesení č. 10: hlasováním byla schválena Veřejnoprávní smlouva č. 08/2020 mezi
COOP družstvo HB a Obec Zborovice, starosta byl pověřen podpisem této
smlouvy.
Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh Veřejnoprávní smlouvy č. 09/2020 o poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 60.000,- Kč, uzavírané mezi společností ELEDA s.r.o. a Obec zborovice.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad návrhem Veřejnoprávní smlouvy č. 09/2020.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženou Veřejnoprávní smlouvou č. 09/2020 mezi ELEDA s.r.o.
a Obec Zborovice, pověřením starosty k podpisu této smlouvy.
Pro:

8

Proti:

1 (Ing. Jaroslav Olšina)

Zdržel se:

0

Usnesení č.11: hlasováním byla schválena Veřejnoprávní smlouva č. 09/2020 mezi
ELEDA s.r.o. a Obec Zborovice, starosta byl pověřen podpisem této smlouvy.
5) Odměňování neuvolněných zastupitelů vykonávajících práce mimo rozsah povinností
zastupitele
Starosta obce seznámil zastupitele s povinností souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí
a členem zastupitelstva. Tento souhlas se týká zastupitelky Mgr. Zdeňky Kuciánové. Dále předložil
návrh na odměňování této zastupitelky. Starosta navrhl odměňování ve výši 500,- Kč za každý proslov
na pohřbu a částku 1.500,- Kč za editaci každého vydání zpravodaje obce.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad souhlasem se vznikem pracovněprávního vtahu
mezi obcí a Mgr. Zdeňkou Kuciánovou a navrhovanou odměnou.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
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Starosta dal hlasovat o souhlasu s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi Obcí Zborovice a Mgr.
Zdeňkou Kuciánovou a návrhem na odměňování – 500,- Kč za každý proslov na pohřbu a 1.500,- Kč
za editaci každého vydání zpravodaje obce.
Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

1 (Mgr. Zdeňka Kuciánová)

Usnesení č. 12: hlasováním bylo schváleno uzavření pracovněprávního vztahu
mezi Obcí Zborovice a Mgr. Zdeňkou Kuciánovou a návrhem na odměňování –
500,- Kč za každý proslov na pohřbu a 1.500,- Kč za editaci každého vydání
zpravodaje obce.
6) Rozpočtové opatření č. 01/2020
Starosta obce předal slovo panu Radku Havlíkovi, předsedovi finančního výboru, aby seznámil přítomné
s připraveným rozpočtovým opatřením č .01/2020.
Pan Radek Havlík seznámil všechny přítomné s navrženým rozpočtovým opatřením č. 01/2020 v plném
rozsahu.
Starosta vyzval přítomné k diskuzi nad tímto bodem pořadu.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu rozpočtového opatření č. 01/2020.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 13: hlasováním bylo schváleno rozpočtové opatření č. 01/2020, které je
přílohou č. 01 tohoto zápisu z XIV. Veřejného zasedání zastupitelstva obce
Zborovice.
7) Seznámení, schválení vývoje obcí Zborovice a Medlov po rok 2020
Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh na vybudování kolumbária na hřbitově ve Zborovicích.
Bude se jednat o železo betonovou stavbu, rozsahu celkem tří sekcí, v každé bude 33 urnových schránek,
vznikne tedy celkem 99 urnových schránek, s celkovou kapacitou uložení 396 uren. Celkové náklady
by měly být 1,134 mil. Kč za kolumbárium. Uvedení do provozu je uvažováno v lednu 2021, z důvodu
připravované změny Řádu veřejného pohřebiště.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad návrhem vybudování nového kolumbária.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženým návrhem výstavby kolumbária za cenu 1,134 mil. Kč,
pověřením starosty k podpisu objednávek a smluv týkajících se výstavby kolumbária.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0
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Usnesení č. 14: hlasováním byla schválen souhlas s výstavbou kolumbária za cenu
1,134 mil. Kč, starosta byl pověřen k podpisům objednávek a smluv týkajících se
výstavby kolumbária.
Starosta obce předložil zastupitelstvu Kupní smlouvu č. 1001V20/61 mezi Česká republika – Státní
pozemkový úřad a Obec Zborovice na koupi podílu 34/36 pozemku p.č. 1518 v k.ú. Zborovice. Jedná
se o část pozemku, který je situován v uvažované ploše výstavby u hřiště. Prodávající vyzval k úhradě
kupní ceny 740.900,- Kč, nákladů spojených s vyhotovením znaleckého posudku ve výši 3.630,- Kč a
podpisu kupní smlouvy.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad předloženou Kupní smlouvou č. 100V20/61 a
pověřením starosty k podpisu této kupní smlouvy.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženou Kupní smlouvou č. 100V20/61 a pověřením starosty
k podpisu této kupní smlouvy.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 15: hlasováním byl schválen souhlas s Kupní smlouvou č. 1001V20/61,
starosta byl pověřen k podpisu této kupní smlouvy.
Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh Smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci, přípravu
studie proveditelnosti a realizaci výběrového řízení na projektu s pracovním názvem “Chodník a
odstavné stání na ul. Hlavní v obci Zborovice“ mezi Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
a Obec Zborovice.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad návrhem Smlouvy o dílo.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženou Smlouvou o dílo na zpracování žádosti o dotaci, přípravu
studie proveditelnosti a realizaci výběrového řízení na projektu s pracovním názvem “Chodník a
odstavné stání na ul. Hlavní v obci Zborovice“ mezi Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
a Obec Zborovice, pověření starosty k podpisu této Smlouvy o dílo.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 16: hlasováním byla schválena Smlouva o dílo na zpracování žádosti o
dotaci, přípravu studie proveditelnosti a realizaci výběrového řízení na projektu
s pracovním názvem „Chodník a odstavné stání na ul. Hlavní v obci Zborovice“
mezi Regionální rozvojová agentura Východní Moravy a Obcí Zborovice, starosta
byl pověřen podpisem této Smlouvy o dílo.
Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh na schválení investiční akce pro rok 2020, a to obnovy
školního pavilonu v ZŠ Zborovice, v rámci vyhlášené výzvy VPS-228-2-2020 podpora obnovy
materiálně technické základny regionálního školství. Minimální výše spoluúčasti příjemce je 10%
z celkových nákladů akce, předpokládaná výše záměru je 9,5 mil. Kč.
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Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad investiční akcí pro rok 2020
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s investiční akcí pro rok 2020 a to obnovou školního pavilonu ZŠ
Zborovice v rámci vyhlášené výzvy VPS-228-2-2020, podpora obnovy materiálně technické základny
regionálního školství.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 17: hlasováním byla schválena investiční akce pro rok 2020, obnova
pavilonu ZŠ Zborovice v rámci vyhlášené výzvy VPS-228-2-2020.
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh Smlouvy o dílo na komplexní přípravu zpracování a
podání projektové žádosti, výběrové řízení a administrace spojená s realizací projektu po získání dotace
na projekt s názvem“ Obnova školního pavilonu v ZŠ Zborovice“ mezi Regionální rozvojová agentura
Východní Moravy a Obec Zborovice
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad návrhem této Smlouvy o dílo.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženou Smlouvou o dílo mezi Rozvojovou agenturou Východní
Moravy a Obcí Zborovice na komplexní přípravu zpracování a podání projektové žádosti, výběrové
řízení a administrace spojená s realizací projektu po získání dotace na projekt s názvem“ Obnova
školního pavilonu v ZŠ Zborovice“, pověřením starosty k podpisu této smlouvy
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 18: hlasováním byla schválena Smlouva o dílo mezi Rozvojovou
agenturou Východní Moravy a Obcí Zborovice na komplexní přípravu zpracování
a podání projektové žádosti, výběrové řízení a administrace spojená s realizací
projektu po získání dotace na projekt s názvem“ Obnova školního pavilonu v ZŠ
Zborovice“, starosta byl pověřen podpisem této smlouvy.
Starosta obce předložil cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace pro stavební adaptace
stávajících garáží na hasičskou zbrojnici. Nabídka v hodnotě 0,22 mil. Kč, termín zpracování do
30.9.2020.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi o cenové nabídce.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženou nabídkou na zpracování projektové dokumentace
adaptace garáží na hasičskou zbrojnici v hodnotě 0,22 mil. Kč, termínem zpracování do 30.9.2020,
pověření starosty k podpisu smlouvy.
Pro:

9

Proti:

0
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Zdržel se:

0

Usnesení č. 19: hlasováním byla schválena cenová nabídka ve výši 0,22 mil. Kč na
zpracování projektové dokumentace adaptace garáží na hasičskou zbrojnici,
s termínem zpracování do 30.9.2020, starosta byl pověřen podpisem objednávky a
smlouvy.
Starosta obce předložil zastupitelstvu nabídku na architektonickou studii úpravy šaten TJ Pilana
Zborovice, v hodnotě 0,149 mil. Kč s termínem zpracování do 31.7.2020.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad nabídkou architektonické studie úpravy šaten TJ Pilana
Zborovice.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s nabídkou na architektonickou studii úprav šaten TJ Pilana Zborovice
v hodnotě 0,149 mil. Kč s termínem zpracování do 31.7.2020, pověřením starosty k podpisu smlouvy.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 20: hlasováním byla schválena nabídka na architektonickou studii
v hodnotě 0,149 mil. Kč na úpravu šaten TJ Pilana Zborovice s termínem
zpracování do 31.7.2020, starosta byl pověřen podpisem objednávky a smlouvy
Starosta obce předložil zastupitelstvu investiční záměr dostavby kanalizace na pozemku p.č. 182, 196,
197 a 198 vše v k.ú. Zborovice. Jedná se o dopojení kanalizace od zdemolovaných budov čp. 5 a 13
k hlavnímu kanalizačnímu sběrači. Předpokládaná hodnota investičního záměru je 1,2 mil. Kč, termín
realizace do konce září 2020. Tato kanalizace bude sloužit pro napojení polyfunkčního domu a domu
č.p. 6.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad investičním záměrem.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženým investičním záměrem v hodnotě do 1,2 mil. Kč,
termínem realizace do konce září 2020, pověřením starosty k podpisu smluv k dostavbě kanalizace.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 21: hlasováním byl schválen investiční záměr dostavby kanalizace na
pozemku p.č. 182, 196, 197 a 198 v k.ú. Zborovice, starosta byl pověřen podpisem
objednávek a smluv k dostavbě kanalizace.
Starosta obce předložil zastupitelstvu investiční záměr obnovy místní komunikace v obci Medlov a to
od vodárny u mostu „Železňáku“ k RD č.p. 53 v Medlově. Hodnota investičního záměru je 0,65 mil.
Kč. Záměr by měl být realizován do konce července 2020.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad investičním záměrem opravy komunikace.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
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Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženým investičním záměrem obnovy komunikace v obci
Medlov, s dokončením do konce července 2020 a cenou do 0,65 mil. Kč, pověřením starosty k podpisu
objednávek a smluv.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 22: hlasováním byl schválen záměr opravy komunikace v obci Medlov
v celkové výši 0,65 mil. Kč s termínem dokončení do 31.7.2020, starosta byl
pověřen podpisem objednávek a smluv.
Starosta obce předložil zastupitelstvu záměr úpravy autobusové točny v Medlově. Záměr je odhadnut
na částku 0,25 mil. Kč, termín realizace do konce července 2020. Jedná se o úpravu krajnic, osazení
nových obrub a položení nového asfaltového povrchu.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad záměrem úpravy autobusové točny v obci Medlov.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženým záměrem úpravy autobusové točny v obci Medlov,
s termínem dokončení do 31.7.2020, v hodnotě do 0,25 mil. Kč, pověřením starosty k podpisu
objednávek a smluv.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 23: hlasováním byl odsouhlasen záměr úpravy autobusové točny
v Medlově, s termínem dokončení 31.7.2020 v hodnotě do 0,25 mil. Kč, starosta byl
pověřen podpisem objednávek a smluv.
Starosta obce předložil zastupitelstvu investiční záměr přípravy a realizace opravy havarijní kanalizace
a rekonstrukce sociálního zařízení v hospodě na hřišti. Odhadovaná hodnota záměru je 0,35 mil. Kč,
termín realizace do konce března 2020.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad investičním záměrem opravy kanalizace a rekonstrukce
sociálního zařízení v hospodě na hřišti.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženým investičním záměrem ve výši do 0,35 mil. Kč, termínem
realizace do konce března 2020, s pověřením starosty k podpisu objednávek a smluv.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 24: hlasováním byl schválen záměr opravy kanalizace a rekonstrukce
sociálního zařízení v hospodě na hřišti ve výši do 0,35 mil. Kč, s termínem
dokončení do konce března 2020, starosta byl pověřen podpisem objednávek a
smluv.
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Starosta obce předložil zastupitelstvu investiční záměr na stavební úpravy objektu občanské vybavenosti
č.p. 7, kde by měla po úpravách vzniknout, nová, větší a bezbariérová, pobočka Pošty partner. Náklady
investičního záměru do 0,75 mil. Kč, termín realizace do 31. května 2020.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad navrženým investičním záměrem.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženým investičním záměrem, v hodnotě do 0,75 mil. Kč,
s termínem realizace do 31. května 2020, s pověřením starosty k podpisu objednávek a smluv.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 25: hlasováním byla schválen investiční záměr úpravy stavebního
objektu občanské vybavenosti čp.7 v obci Zborovice, v hodnotě do 0,75 mil. Kč,
s termínem dokončení do 31. května 2020, starosta byl pověřen podpisem
objednávek a smluv.
Starosta obce předložil zastupitelstvu investiční záměr na stavební úpravu II. NP obecního úřadu, kdy
by mělo dojít k úpravám elektroinstalace, vzduchotechniky, celkové obnově reprezentačních prostor.
Úpravy se budou týkat zasedací místnosti, obřadní síně, podatelny, účtárny, spisovny, kanceláře starosty
a chodby. Celková hodnota záměru je do 1,2 mil. Kč, termín realizace 2020/2021.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad navrženým investičním záměrem.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženým investičním záměrem stavebních úprav ve II. NP budovy
obecního úřadu, v hodnotě do 1,2 mil. Kč, s termínem provádění prací 2020/2021, pověřením starosty
k podpisu objednávek a smluv.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 26: hlasováním byl schválen souhlas s investiční akcí stavebních úprav
II. NP obecního úřadu v hodnotě do 1,2 mil. Kč, termínem realizace 2020/2021,
starosta byl pověřen podpisem objednávek a smluv.
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce investiční záměr na osazení automatických česlí na ČOV.
V současné době nejsou automatická česla instalována, přestože dle projektu výstavby ČOV měla být.
Tento záměr zajistí systém čerpadel proti nerozpustným látkám, které jsou obsaženy ve vodě na nátoku
na ČOV. Předpokládaná cena záměru je 0,8 mil. Kč, termín realizace do konce roku 2020.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad investičním záměrem na osazení ČOV systémem
automatických česlí.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženým záměrem osazení nátoku na čistírnu odpadních vod
systémem automatických česlí, v hodnotě do 0,8 mil. Kč, s termínem realizace do konce roku 2020,
pověřením starosty k podpisu objednávek a smluv.
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Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 27: hlasováním byl schválen záměr osazení čistírny odpadních vod
systémem automatických česlí, s hodnotou záměru do 0,8 mil. Kč, termínem
realizace do konce roku 2020. Starosta byl pověřen podpisem objednávek a smluv.
Starosta obce předložil zastupitelstvu záměr výsadby zeleně v prostorách mimo hrací plochu hřiště TJ
Pilany Zborovice. Jde o vysazení nových dřevin v místech původních topolů. Záměr je vyčíslen na
hodnotu 0,52 mil. Kč s předpokladem krytí 60% z dotací. Termín realizace záměru je do konce roku
2020.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad záměrem výsadby zeleně mimo hrací plochu hřiště TJ
Pilana Zborovice.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženým záměrem v hodnotě do 0,52 mil. Kč, termínem realizace
do konce roku 2020, využití dotací ve výši max. 60% a pověřením starosty k podpisu smlouvy.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 28: hlasováním byl schválen souhlas se záměrem výsadby dřevin
v prostorách mimo hrací plochu hřiště TJ Pilana Zborovice, v hodnotě do 0,52 mil.
Kč s využitím dotací ve výši max. 60%, termínem realizace do konce roku 2020,
starosta byl pověřen podpisem smlouvy.
Starosta obce předložil zastupitelstvu záměr opravy užitkové komunikace vedoucí od rodinného domu
čp. 289 do Malé Debře. Tato obslužná komunikace je nyní ve zcela nevyhovujícím technickém stavu,
dochází ke splavu povrchových částí, což si vyžaduje následný úklid. Předpokládaná cena záměru je 0,4
mil. Kč, termín realizace je do konce září 2020.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad záměrem opravy komunikace.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženým návrhem na opravu obslužné komunikace v hodnotě do
0,4 mil. Kč, termínem realizace do konce září 2020 a pověřením starosty k podpisu smlouvy.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 29: hlasováním byl schválen záměr opravy komunikace v hodnotě
záměru do 0,4 mil. Kč, s termínem realizace do konce září 2020, starosta byl
pověřen podpisem smlouvy.
Starosta obce předložil zastupitelstvu záměr připojení MŠ Zborovice na místní kanalizaci.
Předpokládaná hodnota zakázky je 0,2 mil. Kč, termín provedení do 08/2020.
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Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad navrženým záměrem napojení MŠ na místní kanalizaci.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženým záměrem připojením MŠ Zborovice na místní
kanalizaci, s hodnotou zakázky do 0,2 mil. Kč, termínem realizace do 08/2020, pověřením starosty
k podpisu objednávek a smluv.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 30: hlasováním byl schválen souhlas s připojením MŠ Zborovice na
místní kanalizaci, v ceně do 0,2 mil. Kč, termínem dokončení prací do 08/2020,
starosta byl pověřen k podpisu objednávek a smluv.
Starosta obce předložil zastupitelstvu záměr vybudování venkovních, tzv. přírodních učeben pro MŠ a
ZŠ Zborovice, které budou zastřešené a budou nabízet interaktivní výuku žákům jak v MŠ, tak i ZŠ.
Záměr bude realizován do konce měsíce srpna 2020, s cenou do 0,35 mil. Kč za obě učebny.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad záměrem vybudování přírodních učeben v MŠ a ZŠ.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu se záměrem vybudování přírodních učeben v MŠ a ZŠ Zborovice,
s hodnotou do záměru do 0,35 mil. Kč, termínem realizace do konce srpna 2020, pověřením starosty
k podpisu objednávek a smluv.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 31: hlasováním byl schválen záměr vybudování přírodních učeben
v MŠ a ZŠ, s celkovou cenou do 0,35 mil. Kč, s termínem dokončení v srpnu 2020,
starosta byl pověřen podpisem objednávek a smluv.
Starosta obce předložil zastupitelstvu záměr opravy střešního pláště ZŠ Zborovice, a to z důvodu
havarijního stavu hydroizolace na střešním plášti staré budovy. Plocha střechy je 900m2, předpokládaná
cena investice 1,34 mil. Kč (1.500,- Kč/m2). Dále starosta všechny seznámil s aktuálním stavem
hydroizolace pomocí fotografií, zachycujících zmíněné poruchy na hydroizolaci.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad záměrem opravy střešního pláště ZŠ Zborovice, nad
„starou budovou“.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženým záměrem opravy střešního pláště ZŠ Zborovice,
s předpokladem investice do 1,34 mil. Kč, termínem dokončení do konce roku 2020, pověřením starosty
k podpisu objednávek a smluv.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0
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Usnesení č. 32: hlasováním schválen souhlas s opravou střešního pláště budovy ZŠ
Zborovice v hodnotě do 1,34 mil. Kč, termínem dokončení do konce roku 2020,
starosta byl pověřen podpisem objednávek a smluv.
Starosta obce požádal přítomné zastupitele o ustanovení zástupce obce na valnou hromadu společnosti
Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., která se uskuteční dne 14.5.2020. Jako zástupce navrhl pana
místostarostu Lumíra Cheryna.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad navrženým kandidátem na zástupce obce na valnou
hromadu společnosti VaK Kroměříž.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženým návrhem, ustanovení pana Lumíra Cheryna, jako
zástupce Obce Zborovice na plánované valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž,
a.s..
Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

1 (Lumír Cheryn)

Usnesení č. 33: hlasováním byl ustanoven zástupce Obce Zborovice na valné
hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. pan Lumír Cheryn..
Starosta obce předložil zastupitelstvu záměr oplocení skládky TKO Srnov. Z cenových nabídek
zastupitelstvo obce vybralo nabídku od společnosti Oplocení Tlumačov, která byla dále dopřesněna.
Nová cenová nabídka je ve výši 0,314 mil. Kč, účtováno bude dle skutečnosti. Skládka TKO Srnov by
měla být v udržitelnosti do roku 2035, v tom roce by měla být předána LČR s lesním porostem. Toho
bez funkčního oplocení není možno dosáhnout.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad záměrem oplocení skládky TKO Srnov.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženým záměrem oplocení skládky TKO na Srnově, v cenové
výši 0,314 mil. Kč, termínem provedení do konce srpna 2020, pověřením starosty k podpisu objednávky
a smlouvy.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 34: hlasováním schválen souhlas s oplocením skládky TKO Srnov,
v hodnotě 0,314 mil. Kč, termín realizace do konce srpna 2020 a starosta byl
pověřen podpisem objednávky a smlouvy.
Starosta obce předložil zastupitelstvu Kupní smlouvu mezi
a Obec Zborovice, na prodej
pozemků p.č. 222 a p.č. 223, vše v k.ú. Zborovice, dále všechny seznámil, že záměr byl vyvěšen dne
12.2.2020 na úřední desce Obce Zborovice. Jedná se o celkovou plochu 177 m2 s navrhovanou cenou
55,- Kč/m2 bez DPH, celkově tedy 9.735,- Kč bez DPH. Všechny náklady spojené s prodejem hradí
kupující.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad Kupní smlouvou na prodej pozemků p.č. 222 a 223 vše
v k.ú. Zborovice za cenu 55,- Kč/m2 bez DPH.
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Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s Kupní smlouvou mezi Vendula Varaďová a Obec Zborovice na prodej
pozemků p č. 222 a p.č.223 vše v k.ú. Zborovice, za cenu 9.375,- Kč bez DPH, pověřením starosty
k podpisu kupní smlouvy.
Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

1 (Radek Havlík)

Usnesení č. 35: hlasováním byl schválen souhlas s Kupní smlouvou mezi
a Obec Zborovice na prodej pozemků p.č. 222 a p.č. 223 vše v k.ú.
Zborovice, za cenu 9.375,- Kč bez DPH, starosta byl pověřen k podpisu této kupní
smlouvy
Starosta obce předložil zastupitelstvu Kupní smlouvu mezi
, MUDr.
a
Obec Zborovice na prodeje pozemku p.č. 429/5 a 429/6 vše v k.ú. Medlov u Zborovic, dále všechny
seznámil, že záměr byl vyvěšen dne 12.2.2020 na úřední desce Obce Zborovice. Jedná se o celkovou
plochu 516 m2 s navrhovanou cenou 55,- Kč/m2 bez DPH, celkově tedy 28.380,- Kč bez DPH. Všechny
náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad Kupní smlouvou na prodej pozemků p.č. 429/5 a 429/6
vše v k.ú. Medlov u Zborovic, za cenu 55,- Kč/m2 bez DPH.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu Kupní smlouvou mezi
, MUDr.
a
Obec
Zborovice na prodeje pozemků p.č. 429/5 a 429/6 vše v k.ú. Medlov u Zborovic, za cenu 28.830,- Kč
bez DPH, pověřením starosty k podpisu této kupní smlouvy.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 36: hlasováním byl schválen souhlas s Kupní smlouvou mezi
, MUDr.
a Obec Zborovice na prodej pozemků p.č. 429/5 a 429/6 vše
v k.ú. Medlov u Zborovic, za cenu 28.380,- Kč bez DPH, starosta byl pověřen
podpisem této kupní smlouvy.
Starosta obce předložil zastupitelstvu Kupní smlouvu mezi
, Mgr.
a
Obec
Zborovice na prodeje pozemku p.č. 2120 v k.ú. Zborovice, dále všechny seznámil, že záměr byl vyvěšen
dne 12.2.2020 na úřední desce Obce Zborovice. Jedná se o celkovou plochu 213 m2 s navrhovanou
cenou 55,-Kč/m2 bez DPH, celkově tedy 11.715,- Kč bez DPH. Všechny náklady spojené s prodejem
hradí kupující.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad Kupní smlouvou na prodej pozemku p.č. 2120 v k.ú.
Zborovice, za cenu 55,- Kč/m2.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s Kupní smlouvou mezi
, Mgr.
a
Obec
Zborovice na prodej pozemku p.č. 2120 v k.ú. Zborovice, za cenu 11.715,- Kč bez DPH, pověřením
starosty obce k podpisu této Kupní smlouvy.
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Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 37: hlasováním byl schválen souhlas s Kupní smlouvou mezi
, Mgr.
a Obec Zborovice na prodej pozemku p.č. 2120 v k.ú.
Zborovice za cenu 11.715,- Kč bez DPH, starosta byl pověřen podpisem kupní
smlouvy
Starosta obce předložil zastupitelstvu Kupní smlouvu mezi
, Mgr.
a
Obec
Zborovice na prodej pozemku p. č. 1255 v k.ú. Zborovice, dále všechny seznámil, že záměr byl vyvěšen
dne 12.2.2020 na úřední desce Obce Zborovice. Jedná se o celkovou plochu 75 m2 s navrhovanou cenou
55,- Kč/m2 bez DPH, celkově tedy 4.125,- Kč bez DPH. Všechny náklady spojené s prodejem hradí
kupující.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad Kupní smlouvou na prodej pozemku p.č. 1255 v k.ú.
Zborovice, za cenu 55,- Kč/m2.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s Kupní smlouvou mezi
, Mgr.
a
Obec
Zborovice na prodej pozemku p.č. 1255 v k.ú. Zborovice, za cenu 4.125,- Kč bez DPH, pověřením
starosty obce k podpisu této kupní smlouvy.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 38: hlasováním byl schválen souhlas s Kupní smlouvou mezi
, Mgr.
a Obec Zborovice na prodej pozemku p.č. 1255 v k.ú. Zborovice za
cenu 4.125,- Kč bez DPH, starosta byl pověřen podpisem této Kupní smlouvy.
Starosta obce předložil zastupitelstvu Smlouvu směnnou na směnu mezi
a
Obec
Zborovice obecních pozemků p.č. 1731, 1733, 1738 a 1739 o ploše přibližně 1828 m2 za pozemek
žadatele p.č. 1306 v k.ú. Zborovice o ploše 1828 m2, dále všechny seznámil, že záměr byl vyvěšen dne
12.2.2020 na úřední desce Obce Zborovice. Veškeré náklady spojené se směnou hradí žadatel o směnu.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad Smlouvou směnnou na směnu obecních pozemků p.č.
1731,1733, 1738 a 1739 za pozemek žadatele p.č. 1306.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženou Smlouvou směnnou mezi
a
Obec
Zborovice na směnu obecních pozemků p.č.1731,1733,1738 a 1739 vše v k.ú. Zborovice o přibližné
ploše 1828 m2, za pozemek žadatele s označením p.č. 1306 o celkové ploše 1828 m2, s doplatkem ceny
350,-Kč/m2 (stanovená cena za stavební pozemek bez INS sítí) – 55,-Kč/m2 (stanovená cena zahrady
bez INS sítí), tedy s doplatkem 295,- Kč/m2
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0
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Usnesení č. 39: hlasováním byl schválen souhlas se Smlouvou směnnou mezi
a Obec Zborovice na směnu obecních pozemků p.č. 1731, 1733, 1738 a 1739,
vše v k.ú. Zborovice o přibližné ploše 1828 m2 za pozemek žadatele s označením
p.č. 1306 o celkové ploše 1828m2, s podmínkou doplatku rozdílu ceny mezi
stavebním pozemkem a zahradou (vše bez INS sítí), tedy 350,- Kč/m2 – 55,- Kč/m2
= 295,- Kč/m2.
Starosta obce předložil zastupitelstvu žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2020 od Pionýr,
.z.s. – Pionýrská skupina Zborovice ve výši 22.000,- Kč pro zajištění financování účasti na Dětské portě
2020 a účasti na republikovém setkání Pionýra v Brně.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro žadatele
Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Zborovice ve výši 22.000,- Kč.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženou žádostí o dotaci z rozpočtu obce na rok 2020 pro žadatele
Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Zborovice.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 40: hlasováním byl schválen souhlas s poskytnutím dotace z rozpočtu
obce na rok 2020 ve výši 22.000,- Kč pro žadatele Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina
Zborovice.
Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh Veřejnoprávní smlouvy č. 10/2020 o poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 22.000,- Kč, uzavírané mezi Pionýr z.s. – Pionýrská skupina Zborovice a
Obec Zborovice.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad návrhem Veřejnoprávní smlouvy č. 10/2020.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženou Veřejnoprávní smlouvou č. 10/2020 mezi Pionýr z.s. –
Pionýrská skupina Zborovice a Obec Zborovice, pověřením starosty k podpisu této smlouvy.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 41: hlasováním byla schválena Veřejnoprávní smlouva č. 10/2020 mezi
Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Zborovice a Obec Zborovice, starosta byl pověřen
k podpisu této smlouvy.
Starosta obce předložil zastupitelstvu žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2020 od
náboženské obce CČSH ve Zborovicích, ve výši 30.000,- Kč na opravu omítek ve sborovém domě čp.
235 ve Zborovicích. Po úpravách by se měla místnost využívat jako zázemí pro mateřské centrum a
sportovní kroužek pořádaný CČSH.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro žadatele
Církev československá husitská ve výši 30.000,- Kč.
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Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženou žádostí o dotaci ve výši 30.000,- Kč z rozpočtu obce pro
rok 2020 pro žadatele Církev československá husitská.
Pro:

8

Proti:

1 (MUDr. Zuzana Plesníková)

Zdržel se:

0

Usnesení č. 42: hlasováním byl schválen souhlas s poskytnutím neinvestiční dotace
ve výši 30.000,- Kč pro žadatele Církev československou husitskou na rok 2020.
Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh Veřejnoprávní smlouvy č. 11/2020 o poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 30.000,- Kč, uzavírané mezi Církev československá husitská a Obec
Zborovice.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad návrhem Veřejnoprávní smlouvy č. 11/2020.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženou Veřejnoprávní smlouvou č. 11/2020, pověřením starosty
k podpisu této smlouvy.
Pro:

8

Proti:

1 (MUDr. Zuzana Plesníková)

Zdržel se:

0

Usnesení č. 43: hlasováním byla schválena Veřejnoprávní smlouva č. 11/2020 mezi
Náboženská obec CČSH ve Zborovicích a Obec Zborovice, starosta byl pověřen
podpisem této smlouvy.
Starosta obce předložil zastupitelstvu žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce na rok
2020 od ČSV, z.s. ZO Zdounky, ve výši 10.000,- Kč pro zajištění udržitelnosti včelařství ve spolku.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro žadatele
ČSV, z.s. ZO Zdounky, ve výši 10.000,- Kč.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženou žádostí o dotaci z rozpočtu obce pro rok 2020 pro
žadatele ČSV, z.s. ZO Zdounky.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 44: hlasováním byl schválen souhlas s poskytnutím dotace ve výši
10.000,- Kč pro žadatele ČSV, z.s. ZO Zdounky.
Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh Veřejnoprávní smlouvy č. 12/2020 o poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 10.000,- Kč, uzavírané mezi ČSV, z.s. ZO Zdounky a Obec Zborovice.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad návrhem Veřejnoprávní smlouvy č. 12/2020.
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Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženým návrhem Veřejnoprávní smlouvou č. 12/2020 mezi ČSV,
z.s. ZO Zdounky a Obec Zborovice, pověřením starosty k podpisu této smlouvy.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 45: hlasováním byla schválena Veřejnoprávní smlouva č. 12/2020 Mezi
ČSV, z.s. ZO Zdounky a Obec Zborovice, starosta byl pověřen podpisem této
smlouvy.
Starosta obce předložil zastupitelstvu žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2020 od
žadatele Naděje pobočka Otrokovice ve výši 18.300,- Kč pro zabezpečení sociálních služeb pro naši
občanku.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro žadatele
Naděje Otrokovice, ve výši 18.300,- Kč.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženou žádostí o dotaci z rozpočtu obce pro rok 2020 pro
žadatele Naděje pobočka Otrokovice ve výši 18.300,- Kč.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 46: hlasováním byl schválen souhlas s poskytnutím dotace ve výši
18.300,- Kč pro žadatele Naděje pobočka Otrokovice.
Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh Veřejnoprávní smlouvy č. 13/2020 o poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 18.300,- Kč, uzavírané mezi Naděje pobočka Otrokovice a Obec Zborovice.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad návrhem Veřejnoprávní smlouvy č. 13/2020.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženou Veřejnoprávní smlouvou č. 13/2020 mezi Naděje
pobočka Otrokovice a Obec Zborovice, pověřením starosty k podpisu této smlouvy.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č.47: hlasováním byla schválena Veřejnoprávní smlouva č. 13/2020 mezi
Naděje pobočka Otrokovice a Obec Zborovice, starosta byl pověřen podpisem této
smlouvy.
Starosta obce předložil zastupitelstvu žádost o poskytnutí daru z rozpočtu obce na rok 2020 od žadatele
Klub dárců krve Kroměřížska z.s., navrhnul výši daru ve výši 2.500,- Kč.
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Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad žádostí o poskytnutí daru z rozpočtu obce pro žadatele
Klub dárců krve Kroměřížska z.s., ve výši 2.500,- Kč.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženou žádostí o dar z rozpočtu obce pro rok 2020 pro žadatele
Klub dárců krve Kroměřížska z.s., ve výši 2.500,- Kč.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 48: hlasováním byl schválen souhlas s poskytnutím daru ve výši 2.500,Kč pro žadatele Klub dárců krve Kroměřížska z.s..
Starosta obce předložil zastupitelstvu žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce na rok
2020 od žadatele Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s., bez určení výše, navrhnul
výši finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad žádostí o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu
obce pro žadatele Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje o.p.s., ve výši 3.000,- Kč.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s předloženou žádostí o finanční příspěvek z rozpočtu obce pro rok
2020 pro žadatele Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, ve výši 3.000,- Kč.
Pro:

0

Proti:

9 (Vítězslav Hanák, MUDr. Zuzana Plesníková, Lumír Cheryn, Ing. Jaroslav Olšina,
Radek Havlík, Josef Šmíd, Mgr. Zdeňka Kuciánová, Pavel Nosek, Martin Vrána)

Zdržel se:

0

Usnesení č. 49: hlasováním nebyl schválen souhlas s poskytnutím finanční podpory
ve výši 3.000,- Kč pro žadatele Centrum zdravotně postižených Zlínského kraje
o.p.s..
Starosta obce předložil zastupitelstvu žádost od žadatele Mateřská škola Zborovice, p.o., okr. Kroměříž
o schválení roční účetní závěrky za rok 2019 s výsledkem hospodaření +8.172,15 Kč.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad žádostí o schválení roční účetní závěrky MŠ Zborovice
za rok 2019.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o schválením roční účetní závěrky za rok 2019 žadatele Mateřská škola Zborovice,
příspěvková organizace, okr. Kroměříž, s výsledkem hospodaření + 8.172,15 Kč.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0
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Usnesení č. 50: hlasováním byla schválena roční účetní závěrka za rok 2019
žadatele Mateřské školy Zborovice, příspěvkové organizace, okr. Kroměříž,
s výsledkem hospodaření + 8.172,15 Kč.
Starosta obce předložil zastupitelstvu žádost od žadatele Mateřská škola Zborovice, p.o., okr. Kroměříž
o převedení výsledku hospodaření za rok 2019 do rezervního fondu s částkou 5.172,15 Kč a do fondu
odměn ve výši 3.000,- Kč.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad žádostí o schválení převedení výsledku hospodaření
v rozdělení 5.172,15 Kč do rezervního fondu a 3.000,- Kč do fondu odměn.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu se schválením převedením výsledku hospodaření za rok 2019 ve výši
5.172,15 Kč do rezervního fondu a 3.000,- Kč do fondu odměn, žadatele Mateřská škola Zborovice,
příspěvková organizace, okr. Kroměříž.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 51: hlasováním byl schválen souhlas s převedením výsledku
hospodaření za rok 2019 žadatele Mateřská škola Zborovice, příspěvková
organizace, okr. Kroměříž, ve výši 5.172,15 Kč do rezervního fondu, 3.000,- Kč do
fondu odměn.
Starosta obce předložil zastupitelstvu žádost od žadatele Základní škola Zborovice, okr. Kroměříž, p.o.
o schválení roční účetní závěrky za rok 2019, s výsledkem hospodaření + 9.035,55 Kč.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad žádostí o schválení roční účetní závěrky ZŠ Zborovice
za rok 2019.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu se schválením roční účetní uzávěrky žadatele Základní škola Zborovice,
okr. Kroměříž, p.o., za rok 2019 s výsledkem hospodaření + 9.035.55 Kč.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 52: hlasováním byl schválen souhlas s roční účetní závěrkou za rok
2019 s výsledkem hospodaření + 9.035,55 Kč, žadatele Základní škola Zborovice,
okr. Kroměříž, p.o..
Starosta obce, předložil zastupitelstvu žádost od žadatele Základní škola Zborovice, okr. Kroměříž o
převedení výsledku hospodaření za rok 2019 ve výši + 9.035,55 Kč do rezervního fondu.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad žádostí o schválení převedení výsledku hospodaření za
rok 2019 ve výši + 9 035,55 do rezervního fondu.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
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Starosta dal hlasovat o souhlasu se schválením převedením výsledku hospodaření žadatele Základní
škola Zborovice, okr. Kroměříž, p.o. za rok 2019 ve výši + 9.035,55 Kč do rezervního fondu.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. 53: hlasováním byl schválen souhlas s převedením výsledku
hospodaření za rok 2019 žadatele Základní škola Zborovice, okr. Kroměříž, p.o.
ve výši + 9.035,55 Kč do rezervního fondu.
9) Diskuze
Starosta požádal všechny přítomné o zapojení do diskuze

10) Závěr
Starosta obce poděkoval za účast na XIV. veřejném zasedání zastupitelstva obce Zborovice, v přísálí
sokolovny Zborovice. Pozval všechny občany k účasti na XV. veřejném zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční v dubnu 2020 v přísálí sokolovny ve Zborovicích.

XIV. veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno 27.2.2020 ve 20:28.

Vítězslav Hanák

MUDr. Zuzana Plesníková

Josef Šmíd

__________________

_______________________

______________________

starosta obce

místostarostka obce

zastupitel obce, ověřovatel

Lumír Cheryn

Hana Klabalová

_______________________

______________________

místostarosta obce

obyvatelka obce, ověřovatelka
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