Zápis z XX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zborovice, které
se konalo dne 18. prosince 2020 v sále sokolovny Zborovice

Program:
1) Zahájení
2) Zpráva starosty obce
3) Zpráva předsedy kontrolního výboru
4) Zpráva předsedy sociální komise
5) Zpráva předsedkyně kulturní komise
6) Stanovení výše stočného pro rok 2021
7) Stanovení výše nájemného hrobových míst a kolumbárií
8) Mimořádná odměna starosty obce
9) Pravomoci starosty obce k úpravám rozpočtu za rok 2020 k 31.12.2020
10) Rozpočtové opatření č. 7/2020
11) Rozpočty pro rok 2021 a střednědobé výhledy příspěvkových organizací obce
12) Rozpočet obce pro rok 2021
13) Diskuze
14) Závěr
Přítomni:

Vítězslav Hanák, MUDr. Zuzana Plesníková, Radek Havlík, Pavel Nosek, Mgr.
Zdeňka Kuciánová, Ivo Sokolínský, Josef Šmíd, Ing. Jaroslav Olšina, Martin
Vrána

Omluven:

MUDr. Vladimír Řezáč, Miloslav Jurčík

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

Pavel Nosek, Martin Vrána

Starosta jmenoval zapisovatele zápisu:

Věra Stratilová

XX. veřejné zasedání bylo zahájeno v 18:03
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 9 zastupitelů a je tedy
usnášeníschopné.
Starosta obce předložil program XX. veřejného zasedání zastupitelstva obce a vyzval přítomné
k přednesení případných připomínek k předloženému programu.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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Zahájení
Zpráva starosty obce
Zpráva předsedy kontrolního výboru
Zpráva předsedy sociální komise
Zpráva předsedkyně kulturní komise
Stanovení výše stočného pro rok 2021
Stanovení výše nájemného hrobových míst a kolumbárií
Mimořádná odměna starosty obce

9) Pravomoci starosty obce k úpravám rozpočtu za rok 2020 k 31.12.2020
10) Rozpočtové opatření č. 7/2020
11) Rozpočty pro rok 2021 a střednědobé výhledy příspěvkových organizací obce
12) Rozpočet obce pro rok 2021
13) Diskuze
14) Závěr
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce dal hlasovat o schválení předloženého programu XX. veřejného zasedání
zastupitelstva obce.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XX/1: Zastupitelstvo obce schvaluje program XX. veřejného zasedání
zastupitelstva obce.

2) Zpráva starosty obce
Dámy a pánové, vážené zastupitelstvo obce, dovolte mi Vás seznámit se zprávou starosty obce
za uplynulý měsíc.
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•

Za uplynulou dobu, od posledního XIX. veřejného zasedání, jsme vydali 49. vydání
Zpravodaje obce, chtěl bych tímto poděkovat za vedení paní Mgr. Kuciánové a panu
Ing. Machourkovi, kteří se dlouhodobě podílejí na jeho vydávání a také svým vlivem
přispívají k jeho kvalitní obsahové části.

•

Byla dokončena částečná rekonstrukce první etapy interiéru obecního úřadu, poslední
pracovní porada zastupitelstva obce již proběhla v rekonstruované části, která je nyní
plně vybavena technikou III. tisíciletí a bude plnit očekávané nároky po řadu dalších
let. Je škodou, že není z vládních opatření možné uspořádat vítání občánků, protože
byla dokončena i rekonstrukce obřadní místnosti, která nyní čeká na vhodnou příležitost
k uvítání prvních hostů.

•

Pracovníky obce byla dokončena montáž zákrytových desek na našich kolumbáriích.
Nyní se z důvodu omezení karanténních opatření vyčkává na dodání a montáž
přístupového chodníku a skleněných výplní laterniček, které jsou poslední vadou na
dodávce kolumbária. Snad se dodavateli podaří vystihnout vhodné klimatické podmínky
pro instalaci prosklených dvířek do konce roku 2020.

•

Budova bývalých šaten na ulici Sokolské byla zdemolována, tak jak jsem Vás informoval
o průběhu na našem XIX. veřejném zasedání. Na jejím místě by mělo být v průběhu roku
2021 vybudováno tzv. workoutové hřiště pro děti starší 7 let a mládež. Pro mladší děti
se uvažuje s instalací hracího hřiště na pozemku fotbalového hřiště také v roce 2021.

•

Některých, s nadhledem řečeno, neinformovaných občanů se údajně velmi dotklo, že
nebyl rozsvícen vánoční strom k 1.12., tak jako tomu bylo například ve Zdounkách a
jinde. K tomuto bych podotknul, že celá tradice sahá k roku 1924, kdy byl vánoční strom
rozsvícen 13. prosince. Tuto tradici přinesl do naší republiky pan Rudolf Těsnohlídek.
Rád bych se tedy do budoucna postavil proti majoritní většině obcí a tuto tradici přiblížil
k termínu 13. prosince. O kořenech a důvodu této tradice na území našeho státu jsem
se doslechl od mého známého, vnuka pana Rudolfa Těsnohlídka.

•

Ve středu byl obci předán nový, silnější malotraktor, který bude plně vytížen při plnění
úkolů v očistě a údržbě obce. Tímto děkuji zastupitelstvu obce, za jejich souhlas s
pořízením nového pracovního stroje nahrazujícího starý a dosluhující. Věřím, že bude
výborně sloužit stejně jako předchůdce po dlouhou řadu let.

•

Děkuji Vám za pozornost.

Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi ke zprávě starosty obce.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu starosty obce.

3) Zpráva předsedy kontrolního výboru
Starosta obce předal slovo panu Vránovi, aby přítomné seznámil se zprávou z činnosti
kontrolního výboru.
Vážené zastupitelstvo, milí hosté, dovolte mi Vás seznámit se zprávou z činnosti kontrolní
výboru za uplynulé obdob, kterou jsem vykonal. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., zákona
o finanční kontrole byla provedena kontrola zřizované organizace, Základní školy Zborovice.
Nalezené drobné nedostatky budou odstraněny do 31.12.2020, jak vychází ze zprávy o
provedené kontrole.
Dále jsem provedl kontrolu podle zákona č.250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech
územních celků - vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu obce za rok 2020 a to u:
-
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TJ Pilana Zborovice
ELEDA s.r.o., Pošta Partner
Římskokatolická farnost Zborovice
Myslivecký spolek Zborovice – Medlov
Sociální služby Uherské Hradiště
Náboženská obec Církve československé husitské
Pionýrská skupinou Zborovice
Jiří Grech, motor sport
Naděje Otrokovice
Český svaz včelařů, základní organizace Zdounky
Klapka
Český zahrádkářský svaz Zborovice
Klub českých turistů, odborem Zborovice

220.000,60.000,50.000,39.936,35.000,30.000,22.000,20.000,18.300,10.000,10.000,10.000,8.957,-

- Klub dárců krve Kroměřížska
- Český svaz ochránců přírody Buchlovice

2.500,2.000,-

Kontrola byla provedena bez zjištění nedostatku.
Závěrem mi dovolte, Vás informovat, že celková výši 598.693,- Kč darů a dotací činí 2,1% ze
schváleného rozpočtu pro rok 2020. Žádám tímto zastupitelstvo s výhledem na nadcházející léta
k jisté rozpočtové opatrnosti.
Děkuji Vám za Vaši pozornost.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi ke zprávě z činnosti kontrolního výboru.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu z činnosti kontrolního výboru.

4) Zpráva předsedy sociální komise
Starosta obce předal slovo panu Šmídovi, aby přítomné seznámil se zprávou předsedy sociální
komise.
Pan zastupitel Šmíd seznámil přítomné s prací, kterou sociální komise prováděla za uplynulé
období. Jednalo se v především o gratulace k významným životním výročím naši spoluobčanů.
Celá agenda sociální komise byla z důvodu přetrvávajících opatření omezena na minimální
výkon.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad zprávou předsedy sociální komise.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu předsedy sociální komise.

5) Zpráva předsedkyně kulturní komise
Starosta obce předal slovo paní Kuciánové, aby přítomné seznámil se zprávou předsedkyně
kulturní komise.
Zpráva z činnosti kulturní komise v roce 2020
Komise pracovala ve složení:
Ivana Balášová, Radek Havlík, Hana Chytrá, Hana Klabalová, Pavel Nosek, Ivana Růžičková,
Lenka Sakařová a Zdeňka Kuciánová.
Začátkem roku rezignovala na členství Mgr. Vladimíra Jáchimová – náhradníka za sebe
nejmenovala.
Přes velmi bohatý plán na kalendářní rok 2020 se nám vzhledem k epidemiologické situaci
podařilo zorganizovat 3 velké akce.
-
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Dětský karneval

-

Divadelní představení ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti – Rychlé šípy
Hodový koncert s kapelou Skoroňáci a lidovým vypravěčem Frantou Uhrem

Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad zprávou předsedkyně kulturní komise.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu předsedkyně kulturní komise.

6) Stanovení výše stočného pro rok 2021
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce kalkulaci ceny stočného pro rok 2021. Kalkulaci
provedl Ing. Mlčoch v souladu s podmínkami MŽP a přijaté dotaci z roku 2017 na dostavu
kanalizace II. etapy. Uvedl, že z důvodu přijetí dotačního titulu předcházejícím zastupitelstvem
je nyní obec nucena dodržovat minimálně do roku 2027 podmínky dotačního titulu, což obnáší
každoroční zvýšení ceny stočného nejméně o výši inflace. Pro rok 2021 byla výše stočného
vypočítána na částku 37,47/m3 bez DPH, 41,22/m3 vč. DPH.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad výší vypočítaného stočného na rok 2021.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce dal hlasovat o schválení výše stočného pro rok 2021 a to 37,47/m3 bez DPH,
41,22/m3 vč. DPH.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XX/2: Zastupitelstvo obce schvaluje výši stočného pro rok 2021 a to
37,47 Kč/m3 bez DPH, 41,22 Kč/m3 vč. DPH.

7) Stanovení výše nájemného hrobových míst a kolumbárií
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce tabulku s průměrnou cenou navrženou zastupiteli za
nájem hrobových míst a kolumbárií. Uvedl, že nově jsou do cen nájmů započítány náklady obce
na údržbu zelených ploch, vodu a náklady na provoz veřejného osvětlení. Náklady jsou
počítány v minimální výši, v minulých obdobích vznikal každoroční „dluh“ ve výši přes 75
tisíc.
Průměrné ceny nájmů hrobů a kolumbárií: 1.600,- Kč/hrobové místo malé/jednohrob, 1.800,Kč/hrobové místo velké/dvojhrob, kolumbárium 2.300,- Kč na 10 let.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad návrhem cen nájmů hrobových míst a kolumbárií.
Paní Kuciánová upozornila, že v ceníku chybí ještě jeden druh hrobu, a to hroby urnové, které
jsou menší než jednohrob. Starosta uvedl, že cena za toto hrobové místa bude stejná, jako u
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jednohrobu. Dále se paní Kuciánová ptala proč se na hřbitově svítí celou noc a dodala, že to
šijeme horkou jehlou. Starosta uvedl, že dle platného řádu veřejného pohřebiště není uzavírací
doba hřbitova, a proto se svítit musí. V novém řádu, platném od 1.1.2021 uzavírací doba
hřbitova je, ale svítit se stejně bude celou noc v zájmu bezpečnosti.
Pan Šmíd uvedl, že se mu zdá nevhodné, aby se hrobová místa zdražovala takto razantně.
Paní
se ptala, jestli trojhrob bude za stejnou cenu jako dvojhrob. Starosta uvedl, že
cena bude stejná jako u dvojhrobu.
Starosta uvedl, že se nebudou obnovovat všechny smlouvy, až skončí platnost uzavřené smlouvy,
bude nová smlouva uzavřena dle platných cen.
Starosta obce dal hlasovat o schválení cen nájmů hrobových míst a nájmu schránky
v kolumbariu na dobu 10 let a to: 1.600,- Kč/hrobové místo malé/jednohrob, 1.800,Kč/hrobové místo velké/dvojhrob, 2.300,- Kč/nájem schránky v kolumabriu.
Pro:

7

Proti:

2

Zdržel se:

0

(Kuciánová, Šmíd)

Usnesení č. XX/3: Zastupitelstvo obce schvaluje ceny nájmů hrobových míst a
nájmu schránky v kolumbariu na dobu 10 let a to: 1.600,- Kč/hrobové místo
malé/jednohrob, 1.800,- Kč/hrobové místo velké/dvojhrob, 2.300,- Kč/nájem schránky
v kolumbáriu.
8) Mimořádná odměna starosty obce
Starosta obce předal slovo panu zastupiteli Sokolínskému, aby seznámil přítomné s návrhem
mimořádné odměny starosty obce, protože tento bod požádal zařadit na program XX. veřejného
zasedání zastupitelstva obce.
Pan Sokolínský navrhl mimořádnou odměnu pro starostu obce ve výši 1,6 násobku náležící
odměny za mimořádnou ochranu obyvatelstva obce v první a druhé vlně koronapandemie
v průběhu roku 2020 s tím, že odměna bude vyplacena v roce 2020.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad navrženou mimořádnou odměnou starosty obce.
Paní

se dotazovala za co konktrétně odměnu starosta dostane.

Pan Sokolínský uvedl, že jak již sdělil, odměna je za mimořádnou ochranu obyvatelstva obce a
zajištění dezinfekce pro občany v první a druhé vlně onemocnění.
Pan
uvedl, že se mu zdá odměna vysoká a dotazoval se kolik 1,6 násobek je. Starosta
uvedl, že 1,6 násobek odměny není schopen spočítat.
Pan Havlík sdělil, že mu přijde správné, že by starosta měl dostat odměnu, protože se aktivně
podílel na řešení mimořádných situací souvisejících s koronapandemií.
Paní
uvedla, že si myslím, že odměna panu starostovi náleží, že i jí byl k dispozici i o
víkendu a pomohl jí řešit vzniklé situace v mateřské škole související s koronapandemií.
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Pan
se ptal, proč se jedná o mimořádné odměně starosty znovu, když byla na
programu již na minulém veřejném zasedání zastupitelstva obce.
Starosta uvedl, že pokud zastupitel požádá o zařazení bodu do pořadu jednání zastupitelstva
obce musí mu vyhovět a to je důvod opětovného projednání mimořádné odměny starosty obce.
Starosta obce dal hlasovat o schválení mimořádné odměny starosty obce ve výši 1,6 násobku
měsíční odměny, za mimořádnou ochranu obyvatelstva obce v první a druhé vlně
koronapandemie v průběhu roku 2020 a výplatě odměny v roce 2020.

Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

2

(Kuciánová, Olšina)

Usnesení č. XX/4: Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou odměnu starosty
obce ve výši 1,6 násobku měsíční odměny za mimořádnou ochranu obyvatelstva obce
v první a druhé vlně koronapandemie v průběhu roku 2020 a výplatu odměny v roce
2020.

8) Pravomoci starosta obce k úpravám rozpočtu za rok 2020 k 31.12.2020
Starosta obce uvedl, že z důvodu dorovnání jednotlivých položek rozpočtu obce pro rok 2020,
žádá zastupitelstvo o udělení pravomoci k provedení úprav rozpočtu za rok 2020
v neomezeném rozsahu, o provedených úpravách bude zastupitele informovat na nejbližším
veřejném zasedání v roce 2021.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad udělením pravomoci starosty obce k úpravám
rozpočtu za rok 2020 k 31.12.2020 v neomezeném rozsahu.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce dal hlasovat o schválení udělení pravomoci starosty obce pro provádění úprav
rozpočtu v neomezeném rozsahu k 31.12.2020, s povinností informovat zastupitele o
provedených změnách na nejbližším veřejném zasedání v roce 2021.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XX/5: Zastupitelstvo obce schvaluje udělení pravomoci starosty obce
pro provádění úprav rozpočtu v neomezeném rozsahu k 31.12.2020 a povinností
informovat zastupitele na nejbližším veřejném zasedání v roce 2021 o provedených
změnách.
9) Rozpočtové opatření č. 7/2020
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Starosta obce předal slovo panu Havlíkovi, aby přítomné seznámil s návrhem rozpočtového
opatření č. 7/2020.
Pan Havlík přečetl rozpočtové opatření č. 7/2020.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad rozpočtovým opatřením č. 7/2020.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce dal hlasovat o schválení rozpočtového opatření č. 7/2020.

Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XX/6: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020.
10) Rozpočty pro rok 2021 a střednědobé výhledy příspěvkových organizací obce
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh rozpočtu MŠ Zborovice na rok 2021.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad návrhem rozpočtu MŠ Zborovice na rok 2021
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce dal hlasovat o schválení návrhu rozpočtu Mateřské školy Zborovice, příspěvkové
organizace, okr. Kroměříž pro rok 2021. Závazným ukazatelem neinvestičního příspěvku
zřizovatele je syntetický účet viz příloha.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XX/7: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Mateřské školy
Zborovice, příspěvkové organizace, okr. Kroměříž pro rok 2021. Závazným ukazatelem
neinvestičního příspěvku zřizovatele je syntetický účet viz. příloha.
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh střednědobého výhledu MŠ Zborovice pro
roky 2022 a 2023.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad návrhem střednědobého výhledu MŠ Zborovice
pro roky 2022 a 2023.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce dal hlasovat o schválení návrhu střednědobého výhledu Mateřské školy
Zborovice, příspěvkové organizace, okr. Kroměříž pro roky 2022 a 2023.
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Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XX/8: Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled Mateřské
školy Zborovice, příspěvkové organizace, okr. Kroměříž pro roky 2022 a 2023.
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh rozpočtu ZŠ Zborovice na rok 2021.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad návrhem rozpočtu ZŠ Zborovice na rok 2021
Paní Kuciánová se pozastavovila nad tím, že se jedná o rozpočtu školy a nikdo ze školy se
jednání nezúčastnil. Starosta uvedl, že to nebráni tomu, aby se o rozpočtu jednalo i
v nepřítomnosti vedení základní školy.
Starosta obce dal hlasovat o schválení návrhu rozpočtu Základní školy Zborovice, okr.
Kroměříž, příspěvkové organizace na rok 2021. Závazným ukazatelem neinvestičního
příspěvku zřizovatele je syntetický účet viz. příloha.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XX/9: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Základní školy
Zborovice, okr. Kroměříž, příspěvkové organizace pro rok 2021. Závazným ukazatelem
neinvestičního příspěvku zřizovatele je syntetický účet viz. příloha.
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh střednědobého výhledu ZŠ Zborovice pro rok
2022 a 2023.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad návrhem střednědobého výhledu ZŠ Zborovice
pro rok 2022 a 2023.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce dal hlasovat o schválení návrhu střednědobého výhledu Základní školy
Zborovice, okr. Kroměříž, příspěvkové organizace pro rok 2022 a 2023.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XX/10: Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled Základní
školy Zborovice, okr. Kroměříž, příspěvkové organizace pro rok 2022 a 2023.

11) Rozpočty obce pro rok 2021
Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu obce na rok 2021. Uvedl, že se jedná o
schodkový rozpočet ve výši 19.660 tisíc. Na straně příjmů 28.700 tisíc, na straně výdajů 48.360
tisíc. Dále sdělil, že návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce. Připomínky k návrhu
rozpočtu obce mohli občané uplatnit písemně do 17.12.2020, nebo tak mohou učinit na dnešním
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jednání zastupitelstva obce. Písemnou připomínku k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 nikdo
z občanů neuplatnil.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad návrhem rozpočtu obce na rok 2021.
Paní Kuciánová uvedla, že tvorba rozpočtu v dnešní době je velmi složitá, takřka sci - fi, daňové
příjmy budou ovlivněny podle schválení či neschválení daňového balíčku vládou.
Paní
se ptala, zda na pokrytí schodku má obec momentálně peníze na účtu. Starosta
uvedl, že má. Není možno tvořit větší schodek, než jaký je zůstatek na bankovních účtech.
Starosta obce dal hlasovat o schválení návrhu rozpočtu obce Zborovice na rok 2021 – příjmy
ve výši 28.700 tisíc, výdaje ve výši 48.360 tisíc, schodek ve výši 19.660 tisíc bude krytý
zapojením přebytků hospodaření minulých let. Závazným ukazatelem bude paragraf.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XX/11: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Zborovice na rok
2021 – příjmy ve výši 28.700 tisíc, výdaje ve výši 48.360 tisíc, schodek ve výši 19.660 tisíc
bude krytý zapojením přebytků hospodaření minulých let. Závazným ukazatelem bude
paragraf.
13) Diskuze
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi.
➢ Paní
uvedla, že nejdříve bude mluvit jako ředitelka mateřské školy a potom
jako občanka. Poděkovala zastupitelstvu za spolupráci, a za to, že jí zřizovatel vyšel
vždy vstříc. Popřála všem zúčastněným do nového roku zdraví, štěstí a zastupitelům
úspěchy v rozvoji obce. Jako obyvatelka ulice Za Nádražím se pozastavovala nad tím,
že se jim z ulice stále něco bere – odpadkový koš, poštovní schránka, co bude dalšího…
Uznala, že je to asi těžké, ale požádala, zda by se mohlo začít s opravami cest v ulici
Za Nádražím, které jsou ve velmi špatném stavu. Starosta uvedl, že v rozpočtu na rok
2021 se s těmito opravami počítá, že jsou na opravy cest a veřejného osvětlení již hotové
projektové dokumentace a na opravu kanalizace se dokumentace dokončuje. K vývoji
k ulici Za Nádražím dále uvedl, že v lokalitě „Rybníčky“ probíhá nyní kácení
náletových dřevin a je zde uvažováno s výstavbou rodinných domů. V lokalitě U Hřiště
se čeká na přemíštění trafa, což e.on schválil, ale dal si na to termín do 20 měsíců.
➢ Paní
upozornila na problém psích exkrementů, že by bylo vhodné umístit po
obci koše se sáčky na psí exkrementy, nebo občanům rozdávat sáčky, když platí poplatek
za psa. Starosta uvedl, že koše, jejíž součástí jsou i sáčky na psí exkrementy, má již obec
nakoupené a budou rozmístěny po obci.
➢ Paní Kuciánová uvedla, jelikož občané mají zájem o kroniku bude do zpravodaje
zařazovat příspěvky z kroniky obce. Dále paní Kuciánová upozornila, že se hromadí
stavební odpad ve zdemolovaném objektu “cihelny“ obává se, aby zde nevznikla černá
skládka. Starosta uvedl, že tříděná stavební suť tam zůstala po demolici objektu, protože
se neodvážela, ale jen se podrtila. Pozemku bývalé cihelny a drůbežárny budou věnovat
zvýšenou pozornost zaměstnanci obce.
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➢ Paní
navrhla, aby se příští zasedání zastupitelstva obce ozvučilo, protože je
přes roušky špatně slyšet co kdo říká.
Starosta obce poděkoval za účast na XX. veřejném zasedání zastupitelstva obce
Zborovice v sále sokolovny Zborovice. Popřál všem přítomným vše dobré do nového a
roku a pozval všechny občany k účasti na XXI. veřejném zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční v měsíci lednu 2021.
XX. veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno 18.12.2020 v 19:05

Vítězslav Hanák

MUDr. Zuzana Plesníková

Pavel Nosek

__________________

_______________________

______________________

starosta obce

místostarostka obce

zastupitel obce, ověřovatel
Martin Vrána

______________________
zastupitel obce, ověřovatel
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