Zápis z XXIV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zborovice,
které se konalo dne 27. května 2021 v sále sokolovny Zborovice

Program:
1) Zahájení
2) Zpráva předsedy kontrolního výboru
3) Zpráva starosty obce
4) Zpráva předsedkyně kulturní komise
5) Závěrečný účet obce Zborovice za rok 2020
6) Rozpočtové opatření č. 3/2021
7) Žádosti, prodej, koupě, pronájem, směna pozemků
8) Rekonstrukce místních komunikací, veřejného osvětlení a kanalizace Za Nádražím
9) Diskuze
10) Závěr
Přítomni:

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

Omluveni:

Miloslav Jurčík, MUDr. Zuzana Plesníková

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

Mgr. Zdeňka Kuciánová, MUDr. Vladimír Řezáč

Starosta jmenoval zapisovatele zápisu:

Věra Stratilová

XXIV. veřejné zasedání bylo zahájeno v 18:04
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 XXIV. veřejného zasedání zastupitelstva obce a vyzval
přítomné k přednesení případných připomínek k předloženému programu.
1) Zahájení
2) Zpráva předsedy kontrolního výboru
3) Zpráva starosty obce
4) Zpráva předsedkyně kulturní komise
5) Závěrečný účet obce Zborovice za rok 2020
6) Rozpočtové opatření č. 3/2021
7) Žádosti, prodej, koupě, pronájem, směna pozemků
8) Rekonstrukce místních komunikací, veřejného osvětlení a kanalizace Za Nádražím
9) Diskuze
10) Závěr
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Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce dal hlasovat o schválení předloženého programu XXIV. veřejného zasedání
zastupitelstva obce.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

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

2) Zpráva předsedy kontrolního výboru
Starosta obce předal slovo paní Mgr. Zdeňce Kuciánové, aby v zastoupení pana Miloslava
Jurčíka přítomné seznámila se zprávou o činnosti kontrolního výboru za uplynulé období.
Paní Zdeňka Kuciánová přečetla usnesení z XXIII. veřejného zasedání zastupitelstva obce.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi ke zprávě o činnosti kontrolního výboru.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru.

3) Zpráva starosty obce
Starosta obce seznámil zastupitele se schváleným rozpočtovým opatřením č. 2/2021, které
schválil dle udělených pravomocí zastupitelstvem obce.
Vážené dámy, vážení pánové milé zastupitelstvo, od našeho XXIII. veřejného zasedání obce,
které se uskutečnilo dne 22. dubna uplynul měsíc a pár dní. Za tuto dobu se nám povedlo
uskutečnit několik dlouhodobě plánovaných investičních akcí, mezi které patří zejména zahájení
opravy a rekonstrukce dílenského pavilonu ZŠ Zborovice, zahájení realizace chodníku a
odstavných stání na ulici Hlavní. Obě tyto, pro letošní rok zatím největší, investiční akce
v celkové hodnotě přesahující 12 mil. jsou podpořeny v různé výši z dotačních titulů. Chodník
by měl být ukončen nejpozději v srpnu, pavilon v listopadu. Mezi jednu z velmi důležitých
investičních akcí patřila dokončená rekonstrukce WC a úklidových prostor v I.NP přístavby ZŠ
Zborovice ve výši 0,86 mil. Kč. Další investiční akcí byla výstavba workoutového hřiště na ulici
Sokolské, v místě zdemolované „černé stavby“ budovy šaten. Herní prvky byly v tomto týdnu
dokončeny montáží lana lanové dráhy, herní prvky jsou kompletní, povrch hřiště odpovídající
požadavkům ČSN je dokončen, zbývá pouze dokončit výsadbu trávníku kolem hrací plochy,
montáž veřejného osvětlení a opravu poškozených částí přiléhajícího chodníku a místní
komunikace.
V dubnu byla podána žádost o podporu rekonstrukce vnitřních rozvodů vody a kanalizace v MŠ,
dále byly podány dvě samostatné žádosti o podporu SDH Zborovice, a to na pořízení nové
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cisternové stříkačky a na investiční akci adaptaci stávajících garáží na novou hasičskou
zbrojnici.
Dalšími investičními akcemi, které se v našich obcích připravují je prodloužení chodníku při
pravé straně komunikace ve směru od Medlova na ulici Hlavní od RD čp. 393 po objekt čp. 69,
místo pro přecházení u křižovatky ulice Hlavní / Lesní / Sportovní, připravuje se projekčně
rekonstrukce ulice Lesní od ulice Hlavní po přejezd, a to jak místní komunikace, tak chodník.
Dále se pozvolna v intencích, co dovolí aktuální počasí pokračuje na zvelebení místního
hřbitova, kde jsou již dokončeny páteřní chodníky i kolumbárium. Chybí dokončit osazení
laviček a dosyp drceným mramorem mezi chodníkem a hroby. Další etapou údržby hřbitova by
mohl být oboustranný obchvat – zprava i zleva s napojením na hlavní chodník jak v dolní, tak i
v horní části hřbitova. O tomto bude rozhodovat zastupitelstvo na dalším veřejném zasedání.
Jednou z připravovaných investičních akcí je například rekonstrukce šaten TJ Pilana
Zborovice, oplocení některých obecních pozemků a následná výsadba ovocných stromů.
V základní škole byla provedena veřejnosprávní kontrola, kterou na základě pověření starosty
obce provedla paní Věra Stratilová a pan Radek Havlík.
V měsíci květnu se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucího
pracovníka ředitele / ředitelky ZŠ. Komise byla jmenována ve složení: za zřizovatele byla
jmenována paní Mgr. Zdeňka Kuciánová jako předsedkyně komise, dále paní MUDr. Zuzana
Plesníková jako člen komise, za ČŠI byla jmenována Mgr. Petra Fečková, Mgr. Pavla
Dočekalová, a paní Mgr. Jana Chodníčková jako členky výběrové komise, za krajský úřad byla
jmenována členkou komise paní Ing. Ilona Hrabcová, za ZŠ Zborovice byla jmenována paní
Mgr. Ladislava Dvořáková členkou komise a za zřízenou školskou radu byla jmenována
Romana Šubčíková, členkou výběrové komise. Výběrová komise po uvážení a osobním
pohovoru doporučila jako vhodnou uchazečku paní Mgr. Vladimíru Jáchimovou. Děkuji tímto
členům konkursní komise za odvedenou práci, zároveň děkuji účastníkům za projevenou
odvahu.
Co se společenského života týká, u příležitosti pietních oslav osvobození Zborovic 1. května
byly položeny k památníkům věnce ve státní trikolóře ČR a u pomníku na hřbitově i v trikolóře
osvoboditelů z Rumunska. TJ Pilana Zborovice začíná dle dostupných informací připravovat
nejen areál, ale také potřebný doprovodný program na oslavy 90. výročí založení klubu, které
proběhnou 17. července. Další neméně významnou událostí, která se v posledních dnech
připravuje, je příprava oslav 140. výročí zprovoznění železniční trati Kroměříž - Zborovice,
která se uskuteční dne 13. června 2021 s předpokladem příjezdu prvního parního vlaku kolem
10:00 do železniční stanice Zborovice.
První květnovou sobotu postavil SDH Zborovice tradiční májku, v následujícím týdnu proběhl
sběr železného odpadu v Medlově pod záštitou SDH Medlov, v polovině měsíce uspořádalo
SDH Zborovice sběr železného odpadu a zároveň byl uspořádán sběr velkoobjemového odpadu
v obou obcích. Závěr měsíce patří SDH Zborovice, kteří Vás tímto zvou na kácení máje, které
proběhne v sobotu 29. května v 17:00.

Děkuji za Vaši pozornost.
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4) Zpráva předsedkyně kulturní komise
Starosta obce předal slovo paní Mgr. Zdeňce Kuciánové, aby přítomné seznámila se zprávou
kulturní komise.
Vzhledem k epidemiologické situaci a k platným nařízením vlády ČR se kulturní akce nemohly
konat. Protože se začíná situace lepšit, plánujeme tradiční akce.
- 29.8.2021 – tradiční hodový koncert – dechová hudba Boršičanka
- v říjnu – zábavné odpoledne pro děti – náhrada za karneval
- 13.11.2021 – divadelní představení Když přincové jsou na draka
- Vánoční koncert
- Rozsvícení vánočního stromu
Pravidelně vychází Zpravodaj, v současné době pracujeme na vydání 51. čísla.
Paní Mgr. Zdeňka Kuciánová vyzvala přítomné k příspěvkům do zpravodaje.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu předsedkyně kulturní komise.

5) Závěrečný účet obce Zborovice za rok 2020
Starosta obce Zborovice uvedl, že jako každý rok je třeba schválit či neschválit účetní závěrku,
závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce, kterou provedla
kontrolorka Zlínského kraje.
Uvedl, že návrh závěrečného účtu, jehož součástí je účetní závěrka a zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce, byl řádně vyvěšen 12.5.2021 v užším rozsahu na úřední desce
v plném rozsahu byl zveřejněn na elektronické úřední desce. Do návrhu závěrečného účtu bylo
možné nahlédnout také na obecním úřadě. Občané mohli své připomínky uplatnit písemně ve
lhůtě do 26. května ode dne vyvěšení na úřední desce – tuto možnost nikdo z občanu nevyužil.
Starosta obce vyzval přítomné, zda má někdo z přítomných připomínky k účetní závěrce,
návrhu závěrečného účtu nebo zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce dal hlasovat o schválení
a) zprávy č. 339/2020/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
b) závěrečného účtu obce Zborovice a souhlasu s celoročním hospodařením za rok 2020 a
to bez výhrad
c) účetní závěrky obce za rok 2020
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXIV/2: Zastupitelstvo obce schvaluje:
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a) zprávu č. 339/2020/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2020
b) závěrečný účet obce a souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2020 a
to bez výhrad
c) účetní závěrku obce za rok 2020
6) Rozpočtové opatření č. 3/2021
Starosta obce předal slovo panu Radku Havlíkovi, aby přítomné seznámil s návrhem
rozpočtového opatření č. 3/2021.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad návrhem rozpočtového opatření č. 3/2021.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce dal hlasovat o schválení rozpočtového opatření č. 3/2021.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXIV/3: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021.

7) Žádosti, prodej, koupě, pronájem, směna pozemků
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost o koupi částí pozemků p.č. 1733, 1731, 1739,
1738 a 1737 v k.ú. Zborovice o výměře cca 1000 m2, žadateli jsou paní … a pan … …. Parcely
chtějí zakoupit za účelem výstavby rodinného domu. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na
úřední desce dne 13.5.2021. Prodejní cena 765,- Kč/m2 bez DPH.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad prodejem částí pozemků p.č. 1733, 1731, 1739,
1738 a 1737 v k.ú. Zborovice o výměře cca 1000 m2.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce dal hlasovat o schválení prodeje částí pozemků p.č. 1733, 1731, 1739, 1738 a
1737 v k.ú. Zborovice o výměře cca 1000 m2, za cenu 765,- Kč/m2 bez DPH, kupujícími jsou
….
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXIV/4: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej částí pozemků p.č. 1733,
1731, 1739, 1738 a 1737 v k.ú. Zborovice o výměře cca 1000 m2, za cenu 765,- Kč/m2 bez
DPH, kupujícími jsou …..
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Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost o koupi pozemků p.č. 1789 a 1788 v k.ú.
Zborovice o celkové výměře 76 m2, žadatelem je pan …. Parcely chce zakoupit za účelem
uskladnění a zpracování dříví. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na úřední desce dne 13.5.2021.
Prodejní cena 8,- Kč/m2 bez DPH.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad prodejem pozemků p.č. 1789 a 1788 v k.ú.
Zborovice o celkové výměře 76 m2.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce dal hlasovat o schválení prodeje pozemků p.č. 1789 a 1788 v k.ú. Zborovice o
celkové výměře 76 m2, za cenu 8,- Kč/m2, kupujícím je pan …..

Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXIV/5: Zastupitelstvo obce Zborovice schvaluje prodej pozemků p.č.
1789 a 1788 v k.ú. Zborovice o celkové výměře 76 m2, za cenu 8,- Kč/m2 bez DPH,
kupujícím je pan …..

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost o koupi části pozemku p.č. 421 v k.ú.
Zborovice o výměře cca 75 m2, žadateli jsou paní … a … ….. Jedná se o část parcely vedle
jejich domu. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na úřední desce dne 13.5.2021. Prodejní cena
8,- Kč/m2 bez DPH.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad prodejem části pozemku p.č. 421 v k.ú. Zborovice
o výměře cca 75 m2.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce dal hlasovat o schválení prodeje části pozemku p.č. 421 v k.ú. Zborovice o
výměře cca 75 m2, za cenu 8,- Kč/m2 bez DPH, kupujícími jsou …..

Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXIV/6: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 421
v k.ú. Zborovice o výměře cca 75 m2, za cenu 8,- Kč/m2 bez DPH, kupujícími jsou …

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost o koupi části pozemku p.č. 48 v k.ú. Medlov
u Zborovic o výměře cca 277 m2, žadatelem je pan …. Jedná se o parcelu vedle jeho pozemku
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p.č. 215/5, žadatel chtěl pozemek, dříve p.č. 379/18, koupit již v roce 2006. Záměr prodeje byl
řádně vyvěšen na úřední desce dne 13.5.2021. Prodejní cena 15,- Kč/m2 bez DPH.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad prodejem pozemku p.č. 48 v k.ú. Medlov u
Zborovic o celkové výměře cca 277 m2.
Mgr. Zdeňka Kuciánová upozornila, že je třeba dodržet prodejní ceny pozemků, které schválilo
zastupitelstvo obce. Starosta uvedl, že cenu na záměru uvedl dle žádosti pana ….
Starosta obce dal hlasovat o schválení prodeje pozemku p.č. 48 v k.ú. Medlov u Zborovic o
výměře 277 m2, za cenu 15,- Kč/m2, kupujícím je …

Pro:

1

Proti:

7

Zdržel se:

1

Návrh byl zamítnut – usnesení nepřijato.

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost o koupi části pozemku p.č. 120 v k.ú. Medlov
u Zborovic o výměře cca 96 m2, žadatelem je pan …. Jedná se o pozemek vedle jeho pozemku
p.č 131. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na úřední desce dne 13.5.2021. Prodejní cena 8,Kč/m2 bez DPH.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad prodejem části pozemku p.č. 120 v k.ú. Medlov u
Zborovic o výměře cca 96 m2.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce dal hlasovat o schválení prodeje části pozemku p.č. 120 v k.ú. Medlov u Zborovic
o výměře cca 96 m2, za cenu 8,- Kč/m2, kupujícím je ….

Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

1

Usnesení č. XXIV/7: Zastupitelstvo obce Zborovice schvaluje prodej části pozemku
p.č. 120 v k.ú. Medlov u Zborovic o výměře cca 96 m2, za cenu 8,- Kč/m2 bez DPH,
kupujícím je ….

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost o koupi části pozemku p.č. 120 v k.ú. Medlov
u Zborovic o výměře cca 133 m2, žadatelem je pan …. Jedná se o pozemek vedle jeho domu
č.p. 52. Pozemek udržuje a chce na něm vybudovat chodník – přístup do domu. Záměr prodeje
byl řádně vyvěšen na úřední desce dne 13.5.2021. Prodejní cena 8,- Kč/m2 bez DPH.
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Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad prodejem části pozemku p.č. 120 v k.ú. Medlov u
Zborovic o výměře cca 133 m2.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce dal hlasovat o schválení prodeje části pozemku p.č. 120 v k.ú. Medlov u Zborovic
o výměře cca 133 m2, za cenu 8,- Kč/m2, kupujícím je ….

Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXIV/8: Zastupitelstvo obce Zborovice schvaluje prodej části pozemku
p.č. 120 v k.ú. Medlov u Zborovic o výměře cca 133 m2, za cenu 8,- Kč/m2 bez DPH,
kupujícím je ….
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost o koupi části pozemku p.č. 173/1 v k.ú.
Medlov u Zborovic o výměře cca 19 m2, žadatelem je pan …. Jedná se o pozemek vedle jeho
pozemku p.č.174, část pozemku je za oplocením žadatele, s domněním, že je součástí jeho
pozemku, proto by stav rád napravil a část tohoto pozemkou odkoupil. Záměr prodeje byl řádně
vyvěšen na úřední desce dne 13.5.2021. Prodejní cena 8,- Kč/m2 bez DPH.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad prodejem části pozemku p.č. 173/1 v k.ú. Medlov
u Zborovic o výměře cca 19 m2.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce dal hlasovat o schválení prodeje části pozemku p.č. 173/1 v k.ú. Medlov u
Zborovic o výměře cca 19 m2, za cenu 8,- Kč/m2, kupujícím je ….

Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXIV/9: Zastupitelstvo obce Zborovice schvaluje prodej části pozemku
p.č. 173/1 v k.ú. Medlov u Zborovic o výměře cca 19 m2, za cenu 8,- Kč/m2 bez DPH,
kupujícím je ….

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost o pronájem části pozemku p.č. 235 v k.ú.
Zborovice o výměře cca 50 m2, žadatelem je pan …. Jedná se o pozemek vedle domu č.p. 331,
kde pan … bydlí a chtěl by si na pozemek postavit dvě plechové garáže a zpevnit plochu před
nimi. Záměr pronájmu byl řádně vyvěšen na úřední desce dne 13.5.2021. Výše nájemného je
33,- Kč/m2/rok bez DPH.
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Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad prodejem části pozemku p.č. 235 v k.ú. Zborovice
o výměře cca 50 m2.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce dal hlasovat o schválení pronájmu části pozemku p.č. 235 v k.ú. Zborovice o
výměře cca 50 m2, za cenu 33,- Kč/m2/rok bez DPH, nájemcem je pan ….

Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXIV/10: Zastupitelstvo obce Zborovice schvaluje pronájem části
pozemku p.č. 235 v k.ú. Zborovice o výměře cca 50 m2, za cenu 33,- Kč/m2/rok bez DPH,
nájemcem je ….
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce záměr o směnu pozemku p.č. 263 v k.ú. Medlov u
Zborovic o výměře 1812 m2 v majetku obce Zborovice za cenu 55,- Kč/m2 za pozemky p.č.
248/4 o výměře 47 m2 za cenu 55,- Kč/ m2, p.č. 372/37 o výměře 369 m2 za cenu 55,- Kč/ m2,
p.č. 286/2 o výměře 38 m2 za cenu 465,- Kč/ m2 a p.č. 287/1 o výměře 605 m2 za cenu 55,Kč/ m2 vše v k.ú. Medlov u Zborovic v majetku pana … Jedná se zejména o pozemek pod
místní knihovnou a v okolí. Rozdíl v ceně směňovaných pozemků pan …doplatí dle Smlouvy
o směně.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad směnou pozemku p.č. 263 v k.ú. Medlov u
Zborovic o výměře 1812 m2 za pozemky p.č. 248/4 o výměře 47 m2, p.č. 372/37 o výměře 369
m2, p.č. 286/2 o výměře 38 m2 a p.č. 287/1 o výměře 605 m2 vše v k.ú. Medlov u Zborovic.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce dal hlasovat o schválení směny pozemku p.č. 263 v k.ú. Medlov u Zborovic o
výměře 1812 m2 za cenu 55,- Kč/m2 v majetku obce Zborovice za pozemky p.č. 248/4 o výměře
47 m2 za cenu 55,- Kč/ m2, p.č. 372/37 o výměře 369 m2 za cenu 55,- Kč/ m2, p.č. 286/2 o
výměře 38 m2 za cenu 465,- Kč/ m2 a p.č. 287/1 o výměře 605 m2 za cenu 55,- Kč/ m2 vše v k.ú.
Medlov u Zborovic v majetku pana ….

Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXIV/11: Zastupitelstvo obce Zborovice schvaluje směnu pozemku p.č.
263 v k.ú. Medlov u Zborovic o výměře 1812 m2 za cenu 55,- Kč/m2 za pozemky p.č. 248/4
o výměře 47 m2 za cenu 55,- Kč/ m2, p.č. 372/37 o výměře 369 m2 za cenu 55,- Kč/ m2, p.č.
286/2 o výměře 38 m2 za cenu 465,- Kč/ m2 a p.č. 287/1 o výměře 605 m2 za cenu 55,- Kč/
m2 vše v k.ú. Medlov u Zborovic v majetku pana ….
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Starosta obce předložil zastupitelstvu obce záměr koupě nemovitosti č.p. 23 v k.ú. Medlov u
Zborovic. Nemovitost je v majetku COOP družstvo HB, které zde provozuje prodejnu. Kupní
cena nemovitosti je 1.350.000,- Kč. Se záměrem zachování prodejny a rozšíření ubytovacích
kapacit – turistický ruch.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad koupí nemovitosti č.p. 23 v k.ú. Medlov u
Zborovic.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce dal hlasovat o schválení koupě nemovitosti č.p. 23 v k.ú. Medlov u Zborovic.

Pro:

1

Proti:

7

Zdržel se:

1

Návrh byl zamítnut – usnesení nepřijato.

Starosta obce předložil zastupitelstvu záměr koupě 34/36 pozemku ve výměře 75 m2, p.č. 1042
v k.ú. Zborovice vlastníkem je Česká republika. Jedná se o pozemek v lokalitě výstavby Za
Nádražím, v současné době vlastní obec 2/36. Kupní cena bude dle znaleckého posudku
Státního pozemkového úřadu, který má příslušnost hospodařit s majetkem státu.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad koupí 34/36 pozemku p.č. 1042 ve výměře 75 m2.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce dal hlasovat o schválení koupě 34/36 pozemku p.č. 1042 ve výměře 75 m2 v k.ú.
Zborovice.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXIV/12: Zastupitelstvo obce Zborovice schvaluje koupí 34/36
pozemku p.č. 1042 ve výměře 75 m2 v k.ú. Zborovice.

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 4446 ve
výměře 55 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zborovice. Jedná se o pozemek,
na kterém stojí stavby č.p. 12, který je v majetku České republiky, příslušnost hospodařit
s majetkem státu má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad podáním žádosti o bezúplatný převod p.č. 4446 o
výměře 55 m2.
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Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce dal hlasovat o schválení podání žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových o bezúplatný převod pozemku p.č. 4446 o výměře 55 m2, druh pozemku zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Zborovice.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXIV/13: Zastupitelstvo obce Zborovice schvaluje podání žádosti
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemku p.č.
4446 o výměře 55 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zborovice.

8) Rekonstrukce místních komunikací, veřejného osvětlení a kanalizace Za Nádražím
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost o pověření starosty k uspořádání výběrového
řízení na dodavatele rekonstrukce veřejného osvětlení, komunikací a kanalizace v ulicích Za
Nádražím, a to v termínu do 1.8.2021.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad pověřením starosty k upořádání výběrového řízení
na dodavatele rekonstrukce VO, komunikací a kanalizace v ulicích Za Nádražím.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce vyzval přítomné k pověření starosty k uspořádání výběrového řízení na
dodavatele rekonstrukce veřejného osvětlení, komunikací a kanalizace v ulicích Za Nádražím,
a to v termínu do 1.8.2021.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXIV/14: Zastupitelstvo obce Zborovice pověřuje starostu
k uspořádání výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce veřejného osvětlení,
komunikací a kanalizace v ulicích Za Nádražím, a to v termínu do 1.8.2021.

9) Diskuze
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Pan …. se ptal, kdy je v plánu zahájit opravy v ulicích Za Nádražím. Starosta uvedl, že
je schválený záměr, dnes ho zastupitelstvo pověřilo uspořádáním výběrového řízení na
dodavatele prací, takže předpokládané zahájení prací je na začátku měsíce října. Pan
…. doplnil dotaz, zda se opravy stihnou do konce roku. Starosta uvedl, že by se to do
konce roku mělo zvládnout.
Pan Šmíd upozorňoval na špatný terén na hřbitově, občané poukazují na špatný přístup
ke hrobům – hlavně pro starší lidi. Starosta odpověděl, že jak již uvedl ve zprávě starosty



obce, budou se na hřbitově provádět ještě terénní úpravy – dosyp drceným mramorem
kolem chodníků a hrobů.
Starosta poděkoval zastupitelům za podporu k realizaci workoutového hřiště, které je
již hojně navštěvováno.

10) Závěr
Starosta obce poděkoval za účast na XXIV. veřejném zasedání zastupitelstva obce
Zborovice v sále sokolovny Zborovice a pozval všechny občany k účasti na XXV. veřejném
zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční v měsíci červnu 2021.

XXIV. veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno 27.5.2021 v 18:52.

Vítězslav Hanák

Mgr. Zdeňka Kuciánová

__________________

______________________

starosta obce

zastupitel obce, ověřovatel
MUDr. Vladimír Řezáč

______________________
zastupitel obce, ověřovatel
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