Zápis z XV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zborovice, které
se konalo dne 30. dubna 2020 v sále sokolovny Zborovice

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení
Zpráva předsedy kontrolního výboru
Zpráva starosty obce
Rozpočtové opatření č. 2/2020
Žádosti občanů, spolků a společností
Diskuze
Závěr

Přítomni:

Vítězslav Hanák, Radek Havlík, Mgr. Zdeňka Kuciánová, Pavel Nosek, Ing. Jaroslav
Olšina, MUDr. Zuzana Plesníková, Martin Vrána, Miloslav Jučík

Omluven:

MUDr. Vladimír Řezáč, Lumír Cheryn, Josef Šmíd

Nepřítomen:

0

Zasedání řídí: Vítězslav Hanák, starosta obce
Starosta jmenoval ověřovatele zápisu: Ing. Jaroslav Olšina, Mgr. Vladimíra Jáchimová
Starosta jmenoval zapisovatele zápisu: Věra Stratilová
XV. veřejné zasedání bylo zahájeno v 18:04
Starosta přivítal přítomné zastupitele a občany, kteří se sešli v sále sokolovny ve Zborovicích.
Oznámil, že dne 29.4.2020 zemřel čestný občan obce Zborovice, pan profesor MUDr. Milan Šamánek.
K uctění památky pana profesora, vyzval přítomné k minutě ticha.

1) Zahájení
Starosta obce konstatoval, že zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 8 zastupitelů a je tedy
usnášeníschopné.
Starosta obce předložil program XV. veřejného zasedání zastupitelstva obce a požádal přítomné o
připomínky do diskuze k předloženému programu veřejného zasedání.
Mgr. Zdeňka Kuciánová navrhla, aby do programu byl zařazen bod Odměna za výkon funkce
zastupitele, dle nařízení vlády č. 338/2019 stanovující maximální výši odměn neuvolněných členů
zastupitelstva.
Starosta obce návrh přijal, s tím, že tento bod zařazuje pod bod 5) a předložil zastupitelstvu upravený
program veřejného zasedání.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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Zahájení
Zpráva předsedy kontrolního výboru
Zpráva starosty obce
Rozpočtové opatření č. 02/2020
Odměna za výkon funkce zastupitele
Žádosti občanů, spolků a společností
Diskuze
Závěr

Starosta obce vyzval všechny přítomné zastupitele o vyjádření souhlasu s předloženým programem XV.
veřejného zasedání zastupitelstva obce Zborovice hlasováním.
Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XV/1: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený program XV.
veřejného zasedání zastupitelstva obce.
2) Zpráva předsedy kontrolního výboru
Starosta obce předal slovo Miloslavu Jurčíkovi, aby přítomné seznámil s kontrolou plnění usnesení
předcházejících zasedání. Výsledkem je, že jednotlivé body usnesení z předcházejících veřejných
zasedání jsou dle kontroly splněny nebo jsou plněny.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad předloženou zprávou o provedení kontroly předsedy
kontrolního výboru.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu se zprávou předsedy kontrolní komise s provedenou kontrolou plněním
jednotlivých bodů usnesení předcházejících zasedání.
Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č.XV/2: Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu předsedy kontrolního
výboru s provedenou kontrolou plnění jednotlivých usnesení předcházejících
veřejných zasedání.
3) Zpráva starosty obce
Starosta obce seznámil občany s děním v obci od posledního veřejného zasedání, které se konalo v únoru
toho roku:
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Začátkem měsíce března byly zahájeny práce spojené s přesunem pošty do nových
bezbariérových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 7. Přesun pošty je očekáván v
měsíci červenci.



V Medlově byla zahájena restaurace křížku za knihovnou, nebo chcete - li hasičárnou, práce by
měla být dokončena v září tohoto roku.



Ve Zborovicích probíhala rekonstrukce sociálního zázemí v objektu hospody na hřišti, tyto
práce jsou od konce března dokončeny.



V první polovině března se uskutečnila demolice skladu nářadí na dvoře ZŠ a proběhlo další
kolo úklidu části pozemku za školou ve správě obce.



Koncem měsíce března bylo provedeno pokácení dvou jehličnatých stromů v parku, které byly
napadeny kůrovcem a tří jehličnatých stromů v ulici Za Nádražím, které narušovaly celistvost
kanalizační stoky.



Jako alternaci za pokácené stromy byla koncem února provedena výsadba 42 ks hlohů v lokalitě
„na bytovkách“.



Poslední březnovou sobotu a neděli využili pracovníci Oplocení Tlumačov pro montáž oplocení
skládky TKO Srnov, oplocení bylo dokončeno první dubnovou neděli.



Začátkem dubna byla provedena údržba vlysů na sokolovně a to jak na sále, tak ve velkém
přísálí.



První týden dubna provedli pracovníci obce přípravné práce pro rekonstrukci II.NP obecního
úřadu - demontáž dělící příčky, demontáž a likvidaci starého nábytku a byla provedena
schválená montáž klimatizace.



V průběhu měsíce dubna bylo opraveno oplocení obecního lesního pozemku v Malé Debři.



Duben, měsíc bezpečnosti, byl věnován revizím elektrospotřebičů v majetku obce a revizi
plynových zařízení v obecních budovách. Když duben a bezpečnost, musím zmínit i jev, kterého
jsem byl svědkem. Jízdy dětí na kole po pozemních komunikacích bez ochranné pokrývky hlavy
i s doprovodem rodiče, kdy dítě bez znamení o změně směru jízdy prostě odbočilo z jízdní dráhy
vlevo. Apeluji tímto i na za zastupitele, kteří mají doma ratolesti bez základních znalostí, aby
svým dětem vštípili základy chování na pozemních komunikacích.



Závěr měsíce byl věnován údržbě památníku v Medlově, přípravným pracím pro instalaci
nového pietního místa osvoboditelům na hřbitově a samotné kontrole výroby pomníku.



- Ve druhé polovině měsíce dubna byl odstraněn starý telekomunikační domek stojící na zahradě
obecního úřadu, při jeho odstranění byla nalezena plná krabice s armádní výbuškou V5b –
čršD. Tuto výbušninu jsme předali pyrotechnikovi PČR k likvidaci.



V předposledním týdnu března byla předána projektová dokumentace uvažované cyklostezky
Zborovice – Medlov geodetovi pro vytvoření geometrických plánů, na základě kterých dojde ke
znaleckému odhadu kupní ceny, vytvoření žádosti a následnému oficiálnímu oslovení všech
dostupných majitelů dotčených pozemků.



22. dubna byla přivezena dostatečná dávka dezinfekčního prostředku Anti-COVID, pro záměr
poskytnutí 3dcl. každému občanovi obce staršímu 8let. S pracovníky obce, byla připravena
během pouhých 31 hodin k roznosu občanům. Tímto děkuji jmenovitě paní Haně Machourkové,
Šárce Derkové, Věře Stratilové a pánům Jaroslavu Plškovi, Jaroslavu Fryštákovi, Františkovi
Pluhařovi, JSDH Medlov a JSDH Zborovice za pomoc při přípravě a distribuci dezinfekce.
Věřím, že díky společnému postoji nás všech v boji proti nákaze virem SARS, se nám podaří
minimalizovat případné dopady do našich životů.



Dnes byl na hřbitově položen pomník k pietnímu uctění padlých osvoboditelů třinácti mladých
rumunských vojáků.

Starosta obce po seznámení přítomných se Zprávou starosty obce poděkoval za pozornost a přešel
k bodu č. 4.
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4) Rozpočtové opatření č. 2/2020
Starosta obce předal slovo panu Radkovi Havlíkovi, předsedovi finančního výboru, aby seznámil
přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2020.
Pan Radek Havlík seznámil všechny přítomné s navrženým rozpočtovým opatřením č. 2/2020 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. 2/2020.
Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XV/3: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020.

5) Odměna za výkon funkce zastupitele
Starosta obce seznámil přítomné s maximální výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva dle
nařízení vlády č. 338/2019 a to místostarosta/ka 32.501,- Kč – u nás tedy 2 x 16.250,50 Kč, předseda
výboru, předseda komise, předseda zvláštního orgánu 3.611,- Kč, člen výboru zastupitelstva 3.010,- Kč
a člen zastupitelstva 1.805,- Kč.
Starosta vyzval přítomné k diskuzi nad návrhem navýšení odměn zastupitelů dle nařízení vlády č.
338/2019 na maximální výši.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o navýšení odměn zastupitelů dle nařízení vlády č. 338/2019 v maximální výši a
to místostarosta/ka 32.501,- Kč – u nás tedy 2x 16.250,50 Kč, předseda výboru, předseda komise,
předseda zvláštního orgánu 3.611,- Kč, člen výboru zastupitelstva 3.010,- Kč a člen zastupitelstva
1.805,- Kč.
Pro:

7

Proti:

1

Zdržel se:

0

Radek Havlík

Usnesení č. XV/4: Zastupitelstvo obce stanovuje výši odměn neuvolněným členům
zastupitelstva dle nařízení vlády č. 338/2019 v maximální výši - místostarosta/ka
32.501,- Kč – u nás tedy 2 x 16.250,50 Kč, předseda výboru, předseda komise,
předseda zvláštního orgánu 3.611,- Kč, člen výboru zastupitelstva 3.010,- Kč a člen
zastupitelstva 1.805,- Kč.

6) Žádosti občanů, spolků a společností
Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh na stanovení stočného pro rok 2020 s platností od 1.5.2020
a vysvětlil proč je třeba stočné zvýšit. Obec Zborovice obdržela Zprávu z posouzení následného (ex-
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post) monitoringu roku 2018 v oblasti provozování a finanční udržitelnosti v souvislosti s poskytnutím
dotace na dostavbu kanalizace II. etapa poskytnuté obci v roce 2017. Ze zprávy vyplývá, že Obec
Zborovice od roku 2018 netvořila dostatečný zisk na udržitelnost VHI. Po novém výpočtu a zahrnutí
všech, vynucených nákladů, bylo výpočtem stanoveno, že by stočné mělo být ze stávající ceny 24,10
v.č 15% DPH zvýšeno na 35,90 vč. 10% DPH. V případě neakceptování nápravného opatření postupu
bude SFŽP postupovat od udělení sankcí dle rozhodnutí o poskytnutí dotace až v hraničním případě
vrácení dotace, tedy 3,8 mil. Kč.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad návrhem zvýšení ceny stočného na 35,90 Kč.
Paní

vznesla dotaz jaká je výše sazby DPH u stočného, jaká sazba je v ceně započítaná?

Starosta obce odpověděl, že sazba DPH je od 1.5.2020 snížena na sazbu 10% a cena stočného je vč.
10% DPH.
Starosta dal hlasovat o souhlasu se zvýšením ceny stočného na 35,90 vč. 10% DPH.
Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XV/5: Zastupitelstvo obce stanovuje zvýšení ceny stočného na 35,90 Kč
vč. 10% DPH.
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce záměr vybudování místa pro přecházení u masny/nové pošty.
Předpokládaná hodnota záměru je 0,75 mil. Kč, termín realizace 2. pol. roku 2020 až 1. pol. roku 2021.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad předloženým záměrem vybudování místa pro
přecházení.
Paní se pozastavovala nad výši investice, zda bude přechod vyzlacený za ty peníze. Jestli se bude
malovat jen přechod?
Starosta opověděl, že jen přechod se malovat nebude, vybuduje se místo pro přecházení, dojde ke
stavebním úpravám, v místě stávajícího parkoviště bude asfaltová plocha nahrazena ze ¾ travnatou
plochou. Zbývající část bude sloužit jako sjezd pro přiléhající dům.
Pan Havlík doplnil, že přechod bude osvětlený.
Starosta dal hlasovat o souhlasu předloženého záměru vybudování místa pro přecházení u masny/nové
pošty s předpokládanou cenou 0,75 mil. Kč.
Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XV/6: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr vybudování místa pro
přecházení u masny/nové pošty s předpokládanou cenou 0,75 mil. Kč.
Starosta obce předložil zastupitelstvu záměr opravy úvratiště v obci Medlov s odhadem celkové ceny
do 0,26 mil. Kč.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad záměrem opravy úvratiště v obci Medlov.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
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Starosta dal hlasovat o souhlasu se záměrem opravy úvratiště v obci Medlov s odhadem celkové ceny
do 0,26 mil. Kč.
Proti:

8

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XV/7: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr opravy úvratiště v obci
Medlov s odhadem celkové ceny do 0,26 mil. Kč.
Starosta obce předložil zastupitelstvu cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace v ceně
0,135 mil. Kč na prodloužení chodníku od parku ke kinu.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad předloženou cenovou nabídkou.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace v ceně
0,135 mil. Kč na prodloužení chodníku od parku ke kinu.
Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XV/8: Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na zpracování
projektové dokumentace v ceně 0,135 mil. Kč na prodloužení chodníku od parku
ke kinu.
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce záměr opravy stávajícího chodníku v parku. Dle cenové
nabídky od společnosti KVARCIT STAV, s.r.o. by se oprava měla realizovat v ceně 0,25 mil. Kč. Jedná
se o odstranění stávajících vrstev, sanaci části plochy a provedení nového nášlapného souvrství.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad záměrem opravy chodníku v parku.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu záměru opravy stávajícího chodníku v parku v ceně do 0,25 mil. Kč.
Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XV/9: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr opravy stávajícího
chodníku v parku v ceně do 0,25 mil. Kč.
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce záměrem koupě nového nábytku na vybavení obřadní síně a
foyer v I.NP a II. NP obecního úřadu. Dle zjištění místostarosty, pana Cheryna, by měla být cena
navrhovaného nábytku od společnosti TON a.s. za dodání 38 ks do 0,39 mil. Kč.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad záměr koupě nového nábytku na vybavení obřadní síně
a foyer v I. NP a II. NP obecního úřadu.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
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Starosta dal hlasovat o souhlasu se záměrem koupě nového nábytku na vybavení obřadní síně a foyer
v I.NP a II. NP obecního úřadu.
Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XV/10: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr koupě nového nábytku na
vybavení obřadní síně a foyer v I.NP a II.NP obecního úřadu.
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce záměr provedení stavebních oprav na hřbitově, s návazností
na připravované kolumbárium. Hodnota záměru je 0,4 mil. Kč.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad záměrem provedení stavebních oprav na hřbitově.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu se záměrem provedení stavebních oprav na hřbitově v celkové hodnotě
do 0,4 mil. Kč.
Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XV/11: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr provedení stavebních
oprav na hřbitově v celkové hodnotě do 0,4 mil. Kč.
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce záměr provedení úklidu a následné údržby obecního
pozemku p.č. 1516 v k.ú. Zborovice „Štrečky“ a to od moštárny ke hřišti, s tím, že záměr bude
realizován povětšinou za pomocí pracovníků obce. Po provedení úklidu by tato trasa mohla sloužit
k pohybu chodců a cyklistů při návštěvách fotbalového hřiště.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad záměrem úklidu a následné údržby obecního pozemku
p.č. 1516 v k.ú. Zborovice.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu se záměrem úklidu a následné údržby obecního pozemku p.č. 1516
v k.ú. Zborovice.
Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XV/12: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr úklidu a následné údržby
obecního pozemku p.č. 1516 v k.ú. Zborovice.
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce záměr výstavby parkovacího stání na pozemku p.č. 257/1
v k.ú. Zborovice, které bude sloužit pro parkování učitelského sboru mimo autobusový záliv u školy.
Záměr by měl být proveden jako betonová plocha s kartáčovaným povrchem v ceně do 0,8 mil. Kč.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad záměrem výstavby parkovacího stání na p.č. 257/1
v k.ú. Zborovice.
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Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu se záměrem výstavby parkovacího stání na p.č. 257/1 v k.ú. Zborovice.
Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XV/13: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr výstavby parkovacího
stání na p.č. 257/1 v k.ú. Zborovice.
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost o koupi pozemku p.č. 436 v k.ú. Zborovice, žadatelů
paní Myrdaczové a pana Valenty. Záměr prodeje pozemku byl řádně vyvěšený na úřední desce obecního
úřadu od 15.4.2020. Celková plocha je 147 m 2 v ceně 55,- Kč bez DPH/m 2 .
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad prodejem pozemku p.č. 436 v k.ú. Zborovice.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s prodejem pozemku p.č. 436 v k.ú. Zborovice za cenu 55,- Kč bez
DPH/m 2 .
Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XV/14: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 436 v k.ú.
Zborovice za cenu 55,- Kč bez DPH/m2.
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost Záchranné stanice volně žijících živočichů
Buchlovice o dar na péči o zvířata ve výši 2.000,- Kč.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad darem pro Záchranou stanici volně žijících živočichů
Buchlovice.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s darem pro Záchranou stanici volně žijících živočichů Buchlovice ve
výši 2.000,- Kč.
Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XV/15: Zastupitelstvo obce schvaluje dar pro Záchranou stanici volně
žijících živočichů Buchlovice ve výši 2.000,- Kč.
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost o prodloužení vodovodního řadu k nemovitostem
žadatelů paní Žílové, paní Kuciánové, pana Makového, Pana Dusíka a pana Pištěka.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad žádostí o prodloužení vodovodního řadu
k nemovitostem žadatelů.
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Starosta obce: Navrhuje spoluúčast žadatelů a nastavení pravidel při rozšiřování vodovodního řadu.
Navrhuje 50% nákladů obec, 50% nákladů žadatel. Vodovodní řad bude v majetku obce.
Paní

se dotazovala zda jsou v těch zahradách stavební místa?

Starosta odpověděl, že nejsou od roku 2018, obec dříve umožnila výstavbu, kde není vodovod.
Paní

poukázala na to, že jsou to legální stavby s číslem popisným, o vodovod žádali již v roce 1988.

Paní

se dále zajímala kterou ulicí by se vodovodní řad vedl.

Paní upřesnila že s „VAKem“ to již dříve projednávala a spíše jsou pro napojení z ulice Lesní, aby
nebyl problém s protlakem pod kolejemi.
Starosta obce vyzval zastupitele, že je zatím třeba nastavit pravidla při rozšiřování vodovodního řadu a
poté řešit, jakým způsobem se bude rozšíření vodovodního řadu realizovat.
Starosta dal hlasovat o nastavením pravidel při rozšiřování vodovodního řádu takto: 50% nákladů hradí
žadatel, 50% nákladů obec, vodovodní řád bude majetkem obce.
Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XV/16: Zastupitelstvo obce určuje podmínky při rozšiřování
vodovodního řádu takto: 50% nákladů hradí žadatel, 50% nákladů obec,
vodovodní řad bude majetkem obce.
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce záměr opravy příjezdové komunikace k požární nádrži
v Medlově předpokládaná cena opravy je 0,25 mil. Kč. Bude sloužit jako příjezdová cesta pro osobní
vozidla, hasičská vozidela. Cesta by byla osazena obrubníky, povrch by byl asfaltový.
Starosta vyzval všechny přítomné k diskuzi nad záměrem opravy příjezdové cesty k požární nádrži
v Medlově.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu se záměrem opravy příjezdové cesty k požární nádrži v Medlově.
Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XV/17: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr opravy příjezdové cesty
k požární nádrži v Medlově.

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce na vědomí informaci o odstoupení paní Mgr. Hamadové
z funkce přísedícího u okresního soudu v Kroměříži.

9) Diskuze
 Paní
se dotazovala, kde přesně bude parkování pro zaměstnance školy?
Starosta vysvětlil, kde parkování bude a že parkoviště chtějí vybudovat pro potřeby
zaměstnanců školy.
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 Pan
se dotazoval jak bude řešena kanalizace, kde je žádáno a rozšíření vodovodního
žádu, zda je výhled, že tato část bude odkanalizovaná nebo to půjde to ztracena?
Starosta obce vysvětlil, že zatím kanalizace není řešena, bylo třeba nastavit pravidla, jak to
bude s rozšiřováním vodovodního řadu. Možným řešením jsou i domácí čistírny odpadních
vod. Tato lokalita by byla teoretický možná při tvorbě nového územního plánu jako
zastavitelná část obce, kdyby se rozšířila zástavba přicházela by v úvahu kanalizace.
 Paní ředitelka Jáchimová seznámila zastupitele obce, že školní rok 2019/2020 bude řádně
ukončený a všichni žáci postoupí do dalších ročníků. Co se týká nástupu dětí do školy, není
z MŠMT ještě jasně daný postup.
 Starosta obce seznámil přítomné s nákupu dezinfekčního přípravku Anti-COVID a
připomněl, že pokud bude zájem ze strany vedení ZŠ a MŠ počítá s tím, že dezinfekci dodá
i jim.
 Paní ředitelka Jáchimová informovala, že školní jídelna nemůže zatím poskytovat
z hygienických důvodů stravování cizím strávníkům. Pokud se otevře škola a školka, pro
děti se vařit bude.
10) Závěr
Starosta obce poděkoval za účast na XV. veřejném zasedání zastupitelstva obce Zborovice, v sále
sokolovny Zborovice. Popřál všem přítomným v této době vše dobré a pevné zdraví. Připomněl, že byly
plánované oslavy 75. výročí osvobození obce, které však kvůli současné situaci proběhnou jen komorně.
Pozval všechny občany k účasti na XVI. veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční
v průběhu měsíce června 2020 v sále sokolovny ve Zborovicích.

XV. veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno 30.4.2020 ve 19:00.
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Vítězslav Hanák

MUDr. Zuzana Plesníková

Ing. Jaroslav Olšina

__________________

_______________________

______________________

starosta obce

místostarostka obce

zastupitel obce, ověřovatel

Lumír Cheryn

Mgr. Vladimíra Jáchimová

_______________________

______________________

místostarosta obce

ředitelka ZŠ, ověřovatelka

