Zápis z XVII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zborovice,
které se konalo dne 23. července 2020 v sále sokolovny Zborovice

Program:
1)
2)
3)
4)

Zahájení
Závěrečný účet obce Zborovice za rok 2019
Diskuze
Závěr

Přítomni:

Vítězslav Hanák, Mgr. Zdeňka Kuciánová, Pavel Nosek, MUDr. Zuzana
Plesníková, Martin Vrána, Ivo Sokolínský

Omluven:

Josef Šmíd, Ing. Jaroslav Olšina, Radek Havlík

Nepřítomen: Miloslav Jurčík, MUDr. Vladimír Řezáč
Zasedání řídí: Vítězslav Hanák, starosta obce
Starosta jmenoval ověřovatele zápisu:

Ivo Sokolínský, Martin Vrána

Starosta jmenoval zapisovatele zápisu:

Věra Stratilová

XVII. veřejné zasedání bylo zahájeno v 19:01
Starosta přivítal přítomné zastupitele a občany, kteří se sešli v sále sokolovny ve Zborovicích.
1) Zahájení
Starosta obce konstatoval, že zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 zastupitelů a je tedy
usnášeníschopné.
Starosta obce předložil program XVII. veřejného zasedání zastupitelstva obce a vyzval
přítomné k přednesení případných připomínek k předloženému programu.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce vyzval všechny přítomné zastupitele o vyjádření souhlasu s předloženým
programem XVII. veřejného zasedání zastupitelstva obce Zborovice hlasováním.
Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XVII/1: Zastupitelstvo obce schvaluje program XVII. veřejného
zasedání zastupitelstva obce.
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2) Závěrečný účet obce Zborovice za rok 2019
Starosta obce konstatoval, že jako každý rok je třeba schválit či neschválit účetní závěrku,
závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce, které provedly pověřené
kontrolorky Zlínského kraje.
Informoval přítomné, že návrh závěrečného účtu, jehož součástí je účetní závěrka a zpráva o
výsledku přezkoumání hospodařeni obce, byl řádně vyvěšen 9.7.2020 v užším rozsahu na
úřední desce, v plném rozsahu na elektronické úřední desce. Do návrhu závěrečného účtu bylo
také možno nahlédnout na obecním úřadě. Občané mohli své připomínky uplatnit písemně ve
lhůtě do 22. července ode dne vyvěšení na úřední desce – tuto možnost nikdo z občanů nevyužil.
Jelikož mají občané možnost své připomínky k návrhu závěrečného účtu uplatnit i na veřejném
zasedání zastupitelstva obce, na kterém se závěrečný účet projednává vyzval přítomné
k vznesení případných připomínek k závěrečnému účtu obce za rok 2019.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce dal hlasovat o souhlasu:
a) se Zprávou č. 248/2019/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce
b) se závěrečným účtem obce Zborovice a celoročním hospodařením a to bez výhrad
c) s účetní závěrkou obce
d) s přijetím opatření k nápravě chyb dle Zprávy č. 248/2019/EKO

Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XVII/2: Zastupitelstvo obce schvaluje: a) Zprávu č. 248/2019/EKO o
výsledku přezkoumání hospodaření obce, b) závěrečný účet obce a vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad, c) účetní závěrku obce,
d) přijetí opatření k nápravě chyb dle Zprávy č. 248/2019/EKO.

3) Diskuze
 Pan … upozorňoval, že na ulici Lesní u garáží se hromadí různý odpad. Starosta řekl,
že o tom ví a zaměstnanci obce odpad průběžně uklízejí.
 Starosta obce informoval přítomné, že od 3.8.2020 bude zahájen provoz Pošty Partner
v nově zrekonstruovaných prostorách v budově č.p. 7. Od 9 hodin bude probíhat
„slavnostní“ otevření a přítomné na toto zahájení pozval.
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Starosta obce poděkoval za účast na XVII. veřejném zasedání zastupitelstva obce Zborovice, v
sále sokolovny Zborovice. Pozval všechny občany k účasti na XVIII. veřejném zasedání
zastupitelstva obce, které se uskuteční v průběhu měsíce září 2020.

XVII. veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno 23.7.2020 v 19.12 hodin.

Vítězslav Hanák

MUDr. Zuzana Plesníková

Ivo Sokolínský

__________________

_______________________

______________________

starosta obce

místostarostka obce

zastupitel obce, ověřovatel
Martin Vrána

______________________
zastupitel obce, ověřovatel
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