Zápis z XVI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zborovice,
které se konalo dne 25. června 2020 v sále sokolovny Zborovice

Program:
1) Zahájení
2) Zpráva předsedy kontrolního výboru
3) Zpráva starosty obce
4) Rozpočtové opatření č. 3/2020
5) Pravomoci starosty při rozpočtových změnách
6) Bezúplatný převod movitého majetku
7) Žádosti občanů, spolků a společností
8) Volba delegáta na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
9) Diskuze
10) Závěr
Přítomni:

Vítězslav Hanák, Radek Havlík, Mgr. Zdeňka Kuciánová, Pavel Nosek, Ing.
Jaroslav Olšina, MUDr. Zuzana Plesníková, Martin Vrána, Miloslav Jurčík,
MUDr. Vladimír Řezáč, Ivo Sokolínský

Omluven:

Josef Šmíd

Nepřítomen: 0
Zasedání řídí: Vítězslav Hanák, starosta obce
Starosta jmenoval ověřovatele zápisu:

Pavel Nosek a Mgr. Zdeňka Kuciánová

Starosta jmenoval zapisovatele zápisu:

Věra Stratilová

XVI. veřejné zasedání bylo zahájeno v 18:03
Starosta přivítal přítomné zastupitele a občany, kteří se sešli v sále sokolovny ve Zborovicích.
Informoval přítomné, že dne 23. června předal pan Cheryn, do rukou starosty, rezignaci na post
místostarosty obce a zároveň zastupitele obce z důvodu pracovní vytíženosti. Představil nového
zastupitele pana Iva Sokolínského, který dle §69 zákona o obcích složil slib zastupitele a svůj
slib potvrdil svým podpisem.
1) Zahájení
Starosta obce konstatoval, že zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 10 zastupitelů a je tedy
usnášeníschopné.
Starosta obce předložil program XVI. veřejného zasedání zastupitelstva obce a požádal
přítomné o zařazení dalších bodů do programu jednání. – Bezúplatný převod nemovitého
majetku, Investiční záměry a Odměna vedoucímu pracovníkovi příspěvkové organizace
k významnému životnímu jubileu. Starosta požádal přítomné o připomínky k předloženému
programu veřejného zasedání.
1) Zahájení
2) Zpráva předsedy kontrolního výboru
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3) Zpráva starosty obce
4) Rozpočtové opatření č. 3/2020
5) Pravomoci starosty při rozpočtových změnách
6) Bezúplatný převod movitého majetku
7) Bezúplatný převod nemovitého majetku
8) Investiční záměr
9) Žádosti občanů, spolků a společností
10) Volba delegáta na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
11) Diskuze
12) Odměna vedoucímu pracovníkovi příspěvkové organizace k významnému životnímu
jubileu
13) Závěr
Starosta obce vyzval všechny přítomné zastupitele o vyjádření souhlasu s předloženým
programem XVI. veřejného zasedání zastupitelstva obce Zborovice hlasováním.
Pro:

10

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XVI/1: Zastupitelstvo obce schvaluje upravený program XVI.
veřejného zasedání zastupitelstva obce.
2) Zpráva předsedy kontrolního výboru
Starosta obce předal slovo Miloslavu Jurčíkovi, aby přítomné seznámil s kontrolou plnění
usnesení předcházejících zasedání, které zastupitelstvo vezme na vědomí. Výsledkem je, že
jednotlivé body usnesení z předcházejících veřejných zasedání jsou dle kontroly splněny.
3) Zpráva starosty obce
Starosta obce seznámil občany s děním v obci od posledního veřejného zasedání, které se
konalo v dubnu tohoto roku:
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Začátkem května jsme si připomněli významné 75. výročí osvobození našich obcí. K
tomuto výročí jsme společně s místostarosty položili pamětní věnce u rekonstruovaného
památníku obětem válek u kostela, u nového pomníku rumunských osvoboditelů na
místním hřbitově a také u opraveného památníku v Medlově.



V první polovině měsíce května byla dobrovolníky z řad SDH Medlov vyčištěna požární
nádrž v Medlově, která je díky dlouhotrvajícím dešťům opět plně napuštěna



Druhá polovina května byla ve znamení přípravných prací pro stavební práce, které
byly nebo jsou realizovány právě nyní. Jedná se o opravu obslužných komunikací v obci
Medlov v souhrnné hodnotě 0,9 mil. Kč, opravu střešního pláště na základní škole v
hodnotě blížící se 1,5 mil. Kč a to s dodatkem, že je tato střecha 2 roky po záruce, tyto
peníze mohly sloužit v obci lépe. Započetí s kanalizací v hodnotě do 1,2mil. Kč, která
bude sloužit jak pro polyfunkční dům, tak pro odvod dešťových srážek do vodoteče. Dále
bylo pokračováno v úpravě objektu občanské vybavenosti č.p. 7 pro umožnění

poskytování služeb pošty. Byla zahájena stavební část rekonstrukce obřadní místnosti a
zasedací místnosti na OÚ.


Koncem měsíce května byla povedena oprava obslužné komunikace v obci Medlov, a to
od vodárny k lipám. Nový povrch občanům Medlova vyhovuje. V závěru měsíce bylo
jednáno se společností DALU o vyklizení školního dvora od stavebního odpadu, který
byl na dvoře umístěn v 90. letech.



Začátkem měsíce června byla firmou SÚS provedena drobná oprava komunikace III.
třídy v majetku ŘSZK v obci Zborovice, kdy jsme byli upozorněni na zcela havarijní stav
dešťových vpustí, došlo ke zborcení šachet. Zhotovitel byl požádán o jejich obnovu. Byla
provedena úprava rozvaděče na ČOV, který nebyl dle provedené revize elektro v
souladu s požadavky ČSN. Bylo předáno staveniště společnosti POZIMOS, která
vyhrála výběrové řízení na dodavatele prací spojených s opravou střešního pláště ZŠ
Zborovice, termín dokončení je první týden v červenci.



V závěru měsíce července byla provedena oprava místních komunikací v obci Medlov,
a to komunikace vedoucí k požární nádrži, komunikace u Müller, a část komunikace
vedoucí ke Zmolám.



V červnu nám bylo doručeno vyrozumění o přidělení dotace od MF na obnovu a
rekonstrukci pavilonu ZŠ ve výši 9,75mil. Kč. V současné době se shromažďují podklady
pro vypsání VŘ na dodavatele stavebních prací. Dalším, co jistě stojí za zmínku, je
průběžná realizace protipovodňových opatření, které mj. zahrnují i nový bezdrátový
rozhlas v obou obcích. Tato akce byla také podpořena z dotačních fondů MŽP ve výši
zhruba 1,5mil.Kč.



Při kontrole účetnictví jsme společně s finančním výborem zjistili, že do obecního
rozpočtu za uplynulé 2 měsíce bylo státem zasláno o 22 % méně, než ve srovnatelném
období loňského roku. Tomuto se budou muset přizpůsobit jak uvažované podpory
spolků v příštím roce, tak i některé plánované akce rozvoje našich obcí.

Starosta obce po seznámení přítomných se Zprávou starosty obce poděkoval za pozornost a
přešel k bodu č. 4.

4) Rozpočtové opatření č. 3/2020
Starosta obce předal slovo panu Radkovi Havlíkovi, předsedovi finančního výboru, aby
seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 3/2020.
Pan Radek Havlík seznámil všechny přítomné s navrženým rozpočtovým opatřením č. 3/2020
v plném rozsahu.
Starosta vyzval přítomné k diskuzi nad tímto bodem programu.
Paní

chtěla vysvětlit čeho se rozpočtové opatření týká, čísla paragrafů ji nic neříkají.

Pan Havlík se omluvil, že k číslům paragrafů neřekl i název paragrafu, aby bylo jasné čeho se
rozpočtové opatření týká a rozpočtové opatření přečetl znovu i s názvy paragrafů.
Starosta dal hlasovat o schválení rozpočtového opatření č. 3/2020.
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Pro:

10

Proti:

0

Zdržel se:

0

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

5) Pravomoc starosty při rozpočtových změnách
Starosta obce požádal zastupitelstvo obce o schválení, podle § 102 odst.2 písm. a) a § 99 odst.2
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k
provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
Na straně příjmů i výdajů rozpočtu:
•

a) příjem dotací a jejich následný výdaj bez omezení výše finančních prostředků (pokud
se bude týkat průtokových dotací pro ZŠ/MŠ a dotací na volby)

•

b) příjem dotací plynoucích obci z RUD (z daní) a jejich následný výdaj do 100 000,00
Kč

•

c) navýšení výdajů – závazného ukazatele pokud bude krytý příjmem, nebo snížením
financování jiného závazného ukazatele. Do výše 100 000,00 Kč.

•

d) přesuny mezi jednotlivými položkami v rámci jednotlivých paragrafů, které nemají
vliv na změnu objemu příjmů ani výdajů a to u akcí, které byly schváleny na jednání
ZO

•

e) zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo
stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je
vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika
z neoprávněné úhrady

•

f) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože
výdaj musí být realizován
Starosta vyzval přítomné k diskuzi nad tímto bodem programu.

Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta obce dal hlasovat podle § 102 odst.2 písm. a) a § 99 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, o kompetenci starosta obce k provádění rozpočtových
opatření v následujícím rozsahu
Na straně příjmů i výdajů rozpočtu:
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•

a) příjem dotací a jejich následný výdaj bez omezení výše finančních prostředků (pokud
se bude týkat průtokových dotací pro ZŠ/MŠ a dotací na volby)

•

b) příjem dotací plynoucích obci z RUD (z daní) a jejich následný výdaj do 100 000,00
Kč

•

c) navýšení výdajů – závazného ukazatele pokud bude krytý příjmem, nebo snížením
financování jiného závazného ukazatele. Do výše 100 000,00 Kč.

•

d) přesuny mezi jednotlivými položkami v rámci jednotlivých paragrafů, které nemají
vliv na změnu objemu příjmů ani výdajů a to u akcí, které byly schváleny na jednání
ZO

•

e) zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo
stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je
vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika
z neoprávněné úhrady

•

f) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože
výdaj musí být realizován

Pro:

10

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XVI/3 Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a)
a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, kompetenci starosty obce k provádění rozpočtových opatření v
následujícím rozsahu: Na straně příjmů i výdajů rozpočtu: a) příjem dotací a jejich
následný výdaj bez omezení výše finančních prostředků (pokud se bude týkat
průtokových dotací pro ZŠ/MŠ a dotací na volby), b) příjem dotací plynoucích obci
z RUD (z daní) a jejich následný výdaj do 100 000,00 Kč, c)navýšení výdajů –
závazného ukazatele pokud bude krytý příjmem, nebo snížením financování jiného
závazného ukazatele. Do výše 100 000,00 Kč, d) přesuny mezi jednotlivými
položkami v rámci jednotlivých paragrafů, které nemají vliv na změnu objemu
příjmů ani výdajů a to u akcí, které byly schváleny na jednání ZO, e) zapojení
výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu
nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je
vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika
z neoprávněné úhrady, f) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů
a dohledů a další nutné výdaje kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a
má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován. Zastupitelstvo si
vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení
rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (ústního).

6) Bezúplatný převod movitého majetku
Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh Smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí
mezi obcí Zborovice jako předávající a ZŠ Zborovice jako příjemce. Jedná se o nábytek do
celkem čtyř tříd, v celkové hodnotě 211.992,- Kč, pořízeného v roce 2019 obcí Zborovice.
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Starosta vyzval přítomné k diskuzi nad tímto bodem programu.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o schválení uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých
v celkové výši 211.992,- Kč z předávajícího obce Zborovice na příjemce Základní školu
Zborovice, okres Kroměříž, příspěvkovou organizaci.
Pro:

10

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XVI/4: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném
převodu věcí movitých v celkové výši 211.992,- Kč z předávajícího obce Zborovice
na příjemce Základní školu Zborovice, okres Kroměříž, příspěvkovou organizaci.

7) Bezúplatný převod nemovitého majetku
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh na bezúplatné nabytí pozemku od Zlínského
kraje parc.č. 607/5, ostatní plocha, odděleného z původního pozemku parc. č. 607/1,
geometrickým plánem č. 764-72152019 v celkové ploše 62 m2.
Starosta vyzval přítomné k diskuzi nad tímto bodem programu.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o schválení bezúplatného nabytí pozemku včetně veškerých součástí a
příslušenství do vlastnictví obce Zborovice parc.č. 607/5, ostatní plocha, odděleného
z původního pozemku parc. č. 607/1, geometrickým plánem č. 764-72152019, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zborovice
a k.ú. Zborovice, od Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320.

Pro:

10

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XVI/5: Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
včetně veškerých součástí a příslušenství do vlastnictví obce Zborovice parc.č.
607/5, ostatní plocha, odděleného z původního pozemku parc. č. 607/1,
geometrickým plánem č. 764-72152019, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zborovice a k.ú.
Zborovice, od Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320.

8) Investiční záměry
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Starosta obce předložil zastupitelstvu obce záměr opravy a rekonstrukce sociálního zařízení a
úklidové místnosti v ZŠ Zborovice. Cena záměru je do 0,8 mil. Kč. Záměr byl konzultován s
požadavky vedení ZŠ a požadavky hygienických norem.
Starosta vyzval přítomné k diskuzi nad tímto bodem programu.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu se záměrem opravy a rekonstrukce sociálního zařízení a
úklidové místnosti v ZŠ Zborovice. Cena záměru je do 0,8 mil. Kč.
Pro:

10

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XVI/6: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr opravy a rekonstrukce
sociálního zařízení a úklidové místnosti v ZŠ Zborovice. Cena záměru je do 0,8 mil.
Kč.
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce záměr přípravných, průzkumných prací pro
odstranění průsaku spodních vod do suterénních prostor přístavby ZŠ Zborovice. Cena záměru
je 0,2 mil.Kč. Při tomto záměru by mělo dojít k odkopání zdiva od terénu, uložení drenážní
trubky k patě základů a následné zajištění přečerpávání vody do kanalizace. Dále by mělo být
zajištěno snížení hladiny spodní vody pomocí zhotovení další jímací studny v objektu.
Starosta vyzval přítomné k diskuzi nad tímto bodem programu.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o schválení záměru přípravných, průzkumných prací pro odstranění
průsaku spodních vod do suterénních prostor přístavby ZŠ Zborovice v hodnotě do 0,2 mil. Kč.
Pro:

10

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XV/7: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr přípravných prací pro
odstranění průsaku spodních vod do suterénních prostor přístavby ZŠ Zborovice
v hodnotě do 0,2 mil. Kč.
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce záměr II. etapy dodání nábytku pro 3.-5. třídu ZŠ ve
výši 0,25 mil. Kč.
Starosta vyzval přítomné k diskuzi nad tímto bodem programu.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu se záměrem II. etapy dodání nábytku pro 3.-5. třídu ZŠ ve výši
0,25 mil. Kč.
Pro:
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10

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XV/13: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr II. etapy dodání nábytku
pro 3.-5. třídu ZŠ ve výši 0,25 mil. Kč.
6) Žádosti občanů, spolků a společností
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost Kroměřížské nemocnice a.s. o dar na úhradu
části pořizovaného zařízení k dezinfekci operačního sálu. Po projednání na pracovní poradě
navrhl dar ve výši 10.000,- Kč.
Starosta vyzval přítomné k diskuzi nad tímto bodem programu.
Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o souhlasu s poskytnutím daru žadateli Kroměřížská nemocnice a.s. ve
výši 10.000,- Kč.
MUDr. Řezáč oznámil, že je ve střetu zájmu.
Pro:

9

Proti:

1

Zdržel se:

0

(MUDr. Zuzana Plesníková)

Usnesení č. XVI/9: Zastupitelstvo obce schvaluje dar ve výši 10.000,- Kč pro
žadatele Kroměřížská nemocnice a.s..
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost Centra pro zdravotně postižené Zlínského
kraje o.p.s. o finanční příspěvek na podporu služeb Centra pro zdravotně postižené Zlínského
kraje.
Starosta vyzval přítomné k diskuzi nad tímto bodem programu.
Starosta obce konstatoval, že by této žádosti navrhl nevyhovět.
Starosta dal hlasovat o neschválení žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na podporu
služeb Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje.
Pro:

10

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XVI/10: Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančního
příspěvku na podporu služeb Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje
o.p.s..
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost ZŠ Zborovice o pořízení pracovních sešitů
pro žáky naší školy na školní rok 2020/2021, pro žáky školy. Celková výše žádosti je 40.552,Kč.
Starosta vyzval přítomné k diskuzi nad tímto bodem programu.
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Nikdo z přítomných se do diskuze nepřihlásil.
Starosta dal hlasovat o schválení žádosti ZŠ Zborovice o pořízení pracovních sešitů pro žáky
školy z rozpočtu obce Zborovice.
Pro:

10

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XVI/11: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Základní školy
Zborovice, okres Kroměříž, příspěvkové organizace o pořízení pracovních sešitů
pro žáky školy z rozpočtu obce Zborovice.
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s. Klub Radost, Prostějov o finanční výpomoc na snížení nákladů na
pořádaných akcích po rok 2020
Starosta vyzval přítomné k diskuzi nad tímto bodem programu.
Pan
poskytne.

se dotazoval, zda z toho obec bude nějak profitovat, když finanční výpomoc

Starosta odpověděl, že je to jedna z mnoha žádostí o finanční podporu, které na obec přicházejí
a že navrhuje této žádosti nevyhovět.
Starosta dal hlasovat o nesouhlasu s poskytnutím finanční výpomoci žadateli Asociace rodičů
a přátel postižených děti v ČR, z.s. Klub Radost Prostějov.
Pro:

10

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XVI/12: Zastupitelstvo neschvaluje poskytnutí finanční výpomoci
žadateli Asociace rodičů a přátel postižených děti v ČR, z.s. Klub Radost Prostějov.

10) Volba delegáta na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Starosta obce informoval zastupitele, že z důvodu rezignace místostarosty pana Lumíra
Cheryna, je třeba určit nového delegáta na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace
Kroměříž, a.s. konanou dne 29. června od 9:00 hodin, v sále Domu kultury, v Kroměříži,
Tovačovského 2828/22 Kroměříž.
Starosta vyzval přítomné k diskuzi nad tímto bodem programu.
Starosta obce navrhl nového delegáta na valnou hromadu konanou dne 29.6.2020 pana
Martina Vránu.
Starosta obce dal hlasovat o schválení delegáta pana Martina Vrány na valnou hromadu
Společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. konanou dne 29.6.2020.
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Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

1

Usnesení č. XVI/13 Zastupitelstvo obce schvaluje delegát pana Martina Vránu na valnou
hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. konanou dne 29.6.2020.

11) Diskuze
 Pan
poděkoval za opravy (komunikace, kanalizace) a za celkovou činnost, která
v obci Medlov proběhla a aktuálně probíhá.
 Paní ředitelka mateřské školy poděkovala za uvolnění finanční částky na opravu podlah
v mateřské škole.
 Pan doktor Řezáč poděkoval zastupitelstvu za schválení poskytnutí daru pro Kroměřížskou
nemocnici, a.s.. Dále se pan Řezáč dotazoval, jestli bude obsazeno druhé místo
místostarosty místo pana Cheryna – starosta odpověděl, že to bude předmětem jednání na
pracovní poradě, ale byl by pro, aby místo se neobsazovalo i z důvodu finančního.
 Pan
se ptal, jak bude řešen vstup na novou poštu a kdy bude pošta přestěhovaná –
starosta odpověděl, že vstup na poštu bude bezbariérový, budou zrušeny schodky a dle
normy vybudovaná rampa z chodníkové dlažby, pošta bude přestěhovaná dle informace
provozovatele od 1.8.2020, pošta má svoje bezpečnostní normy, které musí dodržovat, takže
od předání prostor, které proběhne v první půlce července, ještě budou probíhat přípravy
provozovatele. Provoz pošty bude však při stěhování jen minimálně omezen.
 Pan
se ptal, jak to vypadá s rekonstrukcí komunikace Za Nádražím – starosta sdělil,
že letos už to asi nebude, máme naceněnou rekonstrukci kanalizace a veřejného osvětlení.
Investice je to nákladná, proto je třeba dostatek času na výběrové řízení.
 Paní
se ptala, kdy se bude opravovat chodník na ulici Hlavní – starosta sdělil,
že není schopen odpovědět, žádost o dotaci je zaslaná k podpisu na Ministerstvu pro místní
rozvoj.
 Pan
se ptal, jestli se bude opravovat komunikace na ulici Nádražní – starosta
odpověděl, že není možné opravovat něco, co není v majetku obce - pozemek je obecní, ale
komunikace ŘSZK. Dále se pan
ptal na mostek, když se přijíždí od Zdounek –
starosta odpověděl, že není v majetku obce, proto ho obec opravovat nebude.
 Paní
upozorňovala na zarostlé koryto místního potoka, které je ve velmi
špatném stavu –starosta odpověděl, že potok je Povodí Moravy, přesto jsme na příští týden
objednali traktor, který potok vyseče.
12) Odměna vedoucímu pracovníkovi příspěvkové organizace k významnému životnímu
jubileu
Starosta obce vyzval zastupitele k diskuzi nad bodem programu mimořádné odměny
vedoucímu pracovníkovi PO.
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Pan Havlík se ptal, o kterou příspěvkovou organizaci se jedná – starosta odpověděl, že je to
mateřská škola, tedy odměna pro paní ředitelku Klabalovou.
Paní Kuciánová řekla, že paní ředitelka si za svoji práci odměnu zaslouží.
Starosta navrhl odměnu ve výši 15.000,- Kč.
Paní Kuciánová navrhla odměnu ve výši 20.000,- Kč.
Starosta obce dal hlasovat o souhlasu s mimořádnou odměnou pro vedoucího pracovníka
příspěvkové organizace MŠ Zborovice paní Haně Klabalové ve výši 20.000,- Kč.
Pro:

10

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XVI/13: Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou odměnu pro
vedoucího pracovníka příspěvkové organizace MŠ Zborovice paní Haně Klabalové
ve výši 20.000,- Kč.

Starosta obce poděkoval za účast na XVI. veřejném zasedání zastupitelstva obce Zborovice, v
sále sokolovny Zborovice. Pozval všechny občany k účasti na XVII. veřejném zasedání
zastupitelstva obce, které se uskuteční v průběhu měsíce července 2020 v sále sokolovny ve
Zborovicích.

XVI. veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno 25.6.2020 v 18.50.

Vítězslav Hanák

MUDr. Zuzana Plesníková

Pavel Nosek

__________________

_______________________

______________________

starosta obce

místostarostka obce

zastupitel obce, ověřovatel
Mgr. Zdeňka Kuciánová

______________________
zastupitel obce, ověřovatel
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