Zápis z XXV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zborovice,
které se konalo dne 24. června 2021 v sále sokolovny Zborovice

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

Zahájení
Zpráva starosty obce
Rozpočtové opatření č. 5/2021
Žádosti, prodej, koupě, pronájem, směna pozemků
Kronika obce
Diskuze
Závěr

Přítomni:

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

Omluveni:

Radek Havlík, MUDr. Zuzana Plesníková

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

Ing. Jaroslav Olšina, Miloslav Jurčík

Starosta jmenoval zapisovatele zápisu:

Věra Stratilová

XXV. 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 upravený program XXV. veřejného zasedání zastupitelstva obce a
vyzval přítomné k přednesení případných připomínek k předloženému upravenému programu.
1) Zahájení
2) Zpráva starosty obce
3) Rozpočtové opatření č. 5/2021
4) Investiční záměry obce
5) Žádosti, prodej, koupě, pronájem, směna pozemků
6) Kronika obce
7) Diskuze
8) Závěr
9)
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce dal hlasovat o schválení předloženého programu XXV. veřejného zasedání
zastupitelstva obce.

1/5

Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

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

2) Zpráva starosty obce
Dámy a pánové, milí zastupitelé, od našeho posledního veřejného zasedání neuběhlo příliš
mnoho času, ale o to více se událo událostí, se kterými bych Vás tímto chtěl seznámit. Mezi
nejdůležitější bezesporu patří zahájení stavebních prací na rekonstrukci dílenského pavilonu
ZŠ Zborovice sdružením POZIMOS Navláčil. Termín dokončení stavebních prací vedoucích
k zajištění moderních prostor pro technickou výuku žáku druhého stupně je koncem měsíce
října. Tato investiční akce, s cenou přesahující 9 mil. Kč, je spolufinancována dotací z MFČR
ve výši 90 %. Další investiční akcí, se kterou bylo za uplynulých několik týdnů razantně
pokročeno, je rekonstrukce chodníku při ulici Hlavní, od bývalé pošty k Trefilovému,
realizována společností Kvarcitstav. Ta by měla dokončit chodníky, sjezdy a parkovací zálivy
do poloviny srpna, následně již mimo dotační titul, by měla realizovat příjezdové plochy
k jednotlivým domům, se spoluúčastí jednotlivých zájemců v poměru zájemce hradí práci, obec
hradí materiál. V minulém týdnu byly pracovníky obce dokončeny stavební úpravy u nového
kolumbária, přiléhajícího chodníku a ústředního chodníku. Tyto práce byly poslední, které
bránily zahájení činnosti kolumbária. Kolumbárium bude nabízeno do nájmu od 1.7.2021
v ceně 2.800,-Kč na dobu 10 let, v souladu s provozním řádem kolumbária.
Ve zprávě starosty obce bych neměl opomenout oslavu 140 let založení dráhy Kroměříž Zborovice. Tato oslava se uskutečnila 13. června za přítomnosti pana předsedy parlamentu
Radka Vondráčka, paní poslankyně Marie Pěnčíkové, pana hejtmana Radima Holiše a dále
obchodní ředitelky Českých drah paní Lenky Hrdinové a všech starostů obcí, ležících na dráze
trati, nevyjímaje starostu města Kroměříže pana Jaroslava Němce. Tato slavnost byla
organizována neziskovou organizací Kroměřížské dráhy, na zajištění programu se podíleli
Biskupští manové z Kroměříže, sokoli z Třebětic, SDH Zborovice, SDH Medlov, SDH Troubky
a Zdislavice, SDH Těšánky, pan Přemysl Drobil a pan Petr Galatík. Všem jmenovaným tímto
za celé zastupitelstvo obce Zborovice děkuji za jejich aktivní účast, myslím, že průběh této akce
se bude jen těžko překonávat.
Závěrem musím okrajově zmínit i nepříjemnou zprávu. V pondělí bylo rozhodnuto o
neposkytnutí podpory z MFČR, kterou jsme žádali na rekonstrukci vnitřních rozvodů vody a
kanalizace v budově mateřské školy. O dalším průběhu rekonstrukce bude zastupitelstvo
diskutovat a jistě zaujme stanovisko na zářijovém veřejném zasedání.
Dámy a pánové, děkuji Vám za Vaši pozornost.
Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4/2021, které schválil
z pravomoci starosty obce.

2/5

3) Rozpočtové opatření č. 5/2021
Starosta obce předal slovo panu Ing. Jaroslavu Olšinovi, aby přítomné seznámil s návrhem
rozpočtového opatření č. 5/2021.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad návrhem rozpočtového opatření č. 5/2021.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce dal hlasovat o schválení rozpočtového opatření č. 5/2021.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXV/2: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021.

4) Investiční záměry obce
Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh vhodných investičních akcí pro rok 2021.
-

zhotovení bočních chodníků na místním hřbitově – odhadovaná cena - 0,7 mil. Kč
oplocení obecních pozemků – drůbežárna, zahrada OÚ a plochy skladů u bývalého JZD
– odhadovaná cena 0,4 mil. Kč
oprava propadených dešťových vpustí při Hlavní ulici – odhadovaná cena 0,6 mil. Kč

Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad návrhem vhodných investičních akcí pro rok 2021
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce dal hlasovat o schválení investičních akcí pro rok 2021 – chodníky na hřbitově
v hodnotě 0,7 mil. Kč, oplocení obecních pozemků v hodnotě 0,4 mil. Kč a opravu vpustí
v hodnotě 0,6 mil. Kč.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXV/3: Zastupitelstvo obce schvaluje předložené investiční akce –
chodníky na hřbitově v hodnotě 0,7 mil. Kč, oplocení obecních pozemků v hodnotě 0,4
mil. Kč a opravu vpustí v hodnotě 0,6 mil. Kč.
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5) Žádosti, prodej, koupě, pronájem, směna pozemků
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost o pronájem části budovy bez č.p. stojící na
p.č. 200 v k.ú. Zborovice – jedná se o nebytový prostor o výměře cca 30 m2, žadatelem je pan
Ing. Jaroslav Olšina, cena pronájmu je 150,- Kč/m2/rok/bez DPH. Jedná se o prostor, který pan
Olšina v pronájmu má, je však třeba uzavřít novou nájemní smlouvu.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad pronájmem části budovy bez č.p. stojící na p.č.
200 v k.ú. Zborovice o výměře cca 30 m2.
Pan Ing. Jaroslav Olšina uvedl, že je ve střetu zájmu a zdrží se hlasování.
Starosta obce dal hlasovat o schválení pronájmu části budovy bez č.p. stojící na p.č. 200 v k.ú.
Zborovice – nebytový prostor o výměře cca 30 m2, za cenu pronájmu 150,- Kč/m2/rok/bez DPH,
žadatelem je pan Ing. Jaroslav Olšina.
Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

1

Usnesení č. XXV/4: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části budovy bez č.p.
stojící na p.č. 200 v k.ú. Zborovice – nebytový prostor o výměře cca 30 m2, za cenu
pronájmu 150,- Kč/m2/rok/bez DPH, žadatelem je pan Ing. Jaroslav Olšina.
Starosta doplnil, že před podpisem smlouvy bude nutné provést pasportizaci objektu a vyznačit,
kdo kterou část užívá.

6) Kronika obce

Starosta obce seznámil zastupitele se skutečností, že dlouholetá kronikářka paní Růžičková
odstoupila z funkce kronikářky, kterou vykonávala od roku 2004 do roku 2020. Poslední
záznam v kronice je datován k roku 2018. Navrhl, aby se kronika obce vedla již elektronicky,
následující rok v měsíci lednu byl zastupitelstvu obce předložen návrh ke schválení a následně
byla kronika vytištěna a svázána vždy po uplynutí čtyř letého období. Novou kronikářkou obce
navrhl paní Šárku Derkovou s odměnou 500,- Kč za normostranu obsahující asi 1800 znaků.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad schválením vedení kroniky obce v elektronické
podobě a o pověření paní Šárky Derkové kronikářkou obce a nad její odměnou.
Paní Mgr. Zdeňku Kuciánová uvedla, že by bylo shodné paní Růžičkové, za její práci kronikářky
poděkovat a koupit jí, jako poděkování, nějaký dárek.
Starosta obce dal hlasovat o schválení vedení kroniky v elektronické podobě, pověření paní
Šárky Derkové kronikářkou obce s finanční odměnou za vedení kroniky 500,- Kč/normostranu,
tedy asi 1800 znaků.
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Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXIV/5: Zastupitelstvo obce schvaluje vedení kroniky v elektronické
podobě, pověřuje paní Šárku Derkovou kronikářkou obce s finanční odměnou za vedení
kroniky 500,- Kč/normostranu, tedy asi 1800 znaků.

9) Diskuze
•

pan … se dotazoval, jak bude při rekonstrukci ulic Za Nádražím zajištěna
dopravní obslužnost – starosta uvedl, že touto otázkou se již zabývalo
zastupitelstvo před schválením záměru rekonstrukce komunikací Za Nádražím.
Jako nejvhodnější varianta byla zvolena úprava stávající polní cesty od č.p. 400
k č.p. 382. Dále se pan … dotazoval, kdo bude hradit přípojky rodinných domů
při rekonstrukci kanalizace – starosta uvedl, že přípojky rodinných domů si
hradí majitelé přípojky.

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

XXV. veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno 27.5.2021 v 18:27.

Vítězslav Hanák

Ing. Jaroslav Olšina

__________________

______________________

starosta obce

zastupitel obce, ověřovatel
Miloslav Jurčík

______________________
zastupitel obce, ověřovatel
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