Zápis z XXVI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zborovice,
které se konalo dne 23. září 2021 v sále sokolovny Zborovice

Program:
1) Zahájení
2) Zpráva starosty obce
3) Zpráva předsedkyně kulturní komise
4) Zpráva předsedy sociální komise
5) Rozpočtové opatření č. 7/2021
6) Strategický rozvojový plán obce pro období 2021–2027, Plán rozvoje sportu 2021-2025
7) Záměry obce pro rok 2021 - 2022
8) Žádosti, prodej, koupě, směna pozemků
9) Diskuze
10) Závěr
Přítomni:

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

Omluveni:

MUDr. Vladimír Řezáč

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

Mgr. Zdeňka Kuciánová, Radek Havlík

Starosta jmenoval zapisovatele zápisu:

Věra Stratilová

XXVI. veřejné zasedání bylo zahájeno v 18:01
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 10 zastupitelů a je tedy
usnášeníschopné.
Starosta obce předložil program XXVI. veřejného zasedání zastupitelstva obce a vyzval
přítomné k přednesení případných připomínek k předloženému programu.
1) Zahájení
2) Zpráva starosty obce
3) Zpráva předsedkyně kulturní komise
4) Zpráva předsedy sociální komise
5) Rozpočtové opatření č. 7/2021
6) Strategický rozvojový plán obce pro období 2021-2027, Plán rozvoje sportu 2021-2025
7) Záměry obce pro rok 2021-2022
8) Žádosti, prodej, koupě, směna pozemků
9) Diskuze
10) Závěr
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Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce dal hlasovat o schválení předloženého programu XXVI. veřejného zasedání
zastupitelstva obce.
Pro:

10

Proti:

0

Zdržel se:

0

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

2) Zpráva starosty obce
Vážené zastupitelstvo, vážení přítomní občané, dovolte mi Vás seznámit s událostmi, které se
od našeho XXV. veřejného zasedání udály z pohledu Obce Zborovice. Začátkem měsíce
července byly pracovníky obce osazeny na místním hřbitově dvě lavičky k novému kolumbáriu,
čímž byly stavební práce u kolumbária dokončeny. První nájemnice kolumbária využila
možnosti uložit pozůstatky zesnulého již 12. července, v současnosti je pronajato přibližně 10%
všech dostupných schránek. Byla provedena kontrola Protipovodňových opatření Státním
fondem životního prostředí, s výsledkem kontroly bez závad. V průběhu července a srpna byl
rekonstruován chodník na ulici Hlavní, práce dokončeny ve druhé polovině srpna. Ve druhé
polovině července proběhly oslavy 90. výročí založení klubu TJ Pilana Zborovice, kdy byl
spolkem TJ zajištěn celodenní program oslav, zajištěno občerstvení pro všechny návštěvníky
i hráče, kteří se utkali v několika fotbalových zápasech. Utkání byla pro všechny diváky velmi
zajímavá, nadšení do hry bylo na našich hráčích vidět, i když například proti Sigmě Olomouc
to nebylo moc co platné. Tímto děkuji TJ Pilana Zborovice za důstojné zajištění celé velkolepé
oslavy 90. výročí a věřím, že očekávané 100. výročí již proběhne ve zbrusu novém zázemí šaten.
Závěrem měsíce července byla provedena kontrola rekultivace skládky TDO Srnov, státní
správou lesů s předepsanými nápravnými opatřeními. Začátkem srpna začali pracovníci obce
připravovat naše obce na nadcházející tradiční hody. Nejdříve pracovali v Medlově, následně
ve Zborovicích a v předposledním týdnu srpna se opět vrátili do Medlova pro konečnou úpravu
obce. Po celou dobu letních prázdnin zaměstnávala obec v průměru 10 brigádníků, nebo
chceme-li studentů, kteří zejména pečovali o vzhled obce, například nátěrem zábradlí v celé
obci nebo hrabání sena po sekání při přípravách oslav 90. výročí založení TJ Pilany Zborovice.
Dále probíhaly stavební práce spojené s rekonstrukcí pavilonu základní školy. Tyto práce
budou dokončeny 17. listopadu letošního roku. Koncem srpna předložil pan projektant projekt
rekonstrukce kanalizace v ulicích Za Nádražím poslední, co jsme potřebovali k zajištění
výběrového řízení na dodavatele. Zastupitelstvo obce se rozhodlo pro dvě etapy rekonstrukce,
a to v první obnovu horní ulice Za Nádražím a spojky od přejezdu po Šilhánkovo, ve druhé
nezávislé etapě opravu dolní ulice Za Nádražím. Rekonstrukce proběhne pravděpodobně v roce
2022 a 2023, včetně veřejného osvětlení. Koncem srpna přišlo vyrozumění o neposkytnutí

2/11

dotace na rekonstrukci vnitřních rozvodů kanalizace a vodovodu v mateřské škole a následně
o neposkytnutí dotace na výsadbu zeleně v intravilánu obce, tedy „Štrečky a drůbežárny“.
Koncem srpna se uskutečnily dlouho očekávané hody, nejdříve v Medlově, následně ve
Zborovicích. Začátkem měsíce září proběhly díky Mysliveckému spolku Zborovice Medlov lesní
a barvářské zkoušky, kterých se zúčastnilo celkem 17 psů a psovodů. Zkoušky navštívil i hejtman
Zlínského kraje pan Radim Holiš s manželkou. Oba společně setrvali na této společenské akci
do pozdního sobotního odpoledne. SDH Zborovice uspořádalo noční závod v požárním útoku,
který byl po téměř dvouleté odmlce příjemným zpestřením a porovnáním dovedností pro
všechna zúčastněná družstva. Koncem června byla doručena zpráva o provedené diagnostice
vozovky místní komunikace ulice Lesní, od Hlavní po přejezd, s neúprosným výsledkemvšechno špatně. Následně byl kontaktován projektant pro přípravu projektu rekonstrukce. V
srpnu byl podán na stavebním úřadě projekt adaptace stávajících garáží na novou hasičskou
zbrojnici se zázemím, zatím nebylo vydáno povolení. Projekt polyfunkčního domu je v současné
době na posouzení krajského stavebního úřadu ve Zlíně. Stavební práce na rekonstrukci
dílenského pavilonu ZŠ postupně připomínají, že se blíží konec termínu realizace. Na budově
MŠ čekalo žáčky ve druhém týdnu oživení ve formě sgrafita obsahující celkem 8 postav a strom
vědění.
Dámy a pánové, děkuji Vám za Vaši pozornost.
Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 6/2021, které schválil
z pravomoci starosty obce.
3) Zpráva předsedkyně kulturní komise
Starosta obce předal slovo paní Mgr. Zdeňce Kuciánové, aby přítomné seznámila se zprávou
kulturní komise.
Od poslední zprávy kulturní komise podávané 27. května 2021 se mohly, vzhledem k přiznivé
epidemiologické situaci, v obou obcích konat plánované kulturní akce.
-

v Medlově proběhla hodová zábava a koncert kapely Zdounečanka
ve Zborovicích potom zábavy na hřišti a v sokolovně. Vzhledem k proměnlivému počasí
pak i tradiční koncert kapely Boršičanka v sále sokolovny. Potvrdilo se, že odpolední
čas koncertu je podstatně více navštěvován.
Termín odloženého divadelního představení Když princové jsou na draka je pevně stanoven na
sobotu 13. listopadu 2021.
Původně plánované zábavné odpoledne pro děti proběhne v prosinci a ponese se v mikulášském
duchu.
Do konce roku plánujeme i vánoční koncert a rozsvícení vánočního stromu.
Konání hromadných akcí je závislé na epidemiologické situaci.
V nejbližší době bude vydán Zpravodaj obce č. 52.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu předsedkyně kulturní komise.
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4) Zpráva předsedy sociální komise
Starosta obce předal slovo panu Josefu Šmídovi, aby přítomné seznámil se zprávou sociální komise.

Předseda sociální komise uvedl, že probíhají celý rok návštěvy jubilantů – občanů starších 75
let, proběhlo vítání občánků a v sobotu bude další, kdy se bude vítat 10 dětí. Na jaře, pokud to
dovolí situace, by se měla uskutečnit beseda se seniory.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu předsedy sociální komise.
5) Rozpočtové opatření č. 7/2021
Starosta obce předal slovo panu Radku Havlíkovi, aby přítomné seznámil s návrhem
rozpočtového opatření č. 7/2021.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad návrhem rozpočtového opatření č. 7/2021.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce dal hlasovat o schválení rozpočtového opatření č. 7/2021.
Pro:

10

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXVI/2: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021.

6) Strategický rozvojový plán obce pro období 2021–2027, Plán rozvoje sportu 2021– 2025
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce Strategický rozvojový plán obce pro období 2021–
2027.
Zastupitelé se s tímto rozvojovým plánem seznámili na pracovní poradě, občanům byl
k nahlédnutí k dispozici na zasedání zastupitelstva obce. Strategický rozvojový plán obce bude
přílohou zápisu.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad předloženým Strategickým rozvojovým plánem
obce pro období 2021-2027.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce dal hlasovat o schválení Strategického rozvojového plánu obce pro období 20212027.
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Pro:

10

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXVI/3: Zastupitelstvo obce schvaluje Strategický rozvojový plán obce
pro období 2021–2027.

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce Rozvojový plán sportu pro období 2021–2025.
Zastupitelé se s tímto rozvojový plánem seznámili na pracovní poradě, občanům byl
k nahlédnutí k dispozici na zasedání zastupitelstva obce. Rozvojový plán bude přílohou zápisu.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad předloženým Rozvojovým plánem sportu pro
období 2021-2025.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce dal hlasovat o schválení Rozvojového plánu sportu pro období 2021-2025.

Pro:

10

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXVI/4: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozvojový plán sportu pro
období 2021–2025.

7) Záměry obce pro rok 2021-2022
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce investiční záměry obce na roky 2021–2022. Starosta
přečetl investiční záměry s předpokládanou výši investice v roce 2021 a 2022.
Seznam předložených investičních záměru je přílohou tohoto zápisu.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad předloženými investičními záměry na roky 20212022.
Pan Babič se dotazoval, zda plánovaná rekonstrukce Za Nádražím se stihne v tomto složení
zastupitelstva? Upozorňoval na rostoucí ceny stavebních materiálů. Starosta odpověděl, že
projekt na kanalizaci obec obdržela až koncem srpna. Nyní máme zadáno u agentury
zpracování výběrového řízení.
Paní Kuciánová vyzvala občanky z Medlova, pokud mají připomínky ať je řeknou nahlas.
Společně upozorňovaly, že není cyklostezka a dále jestli zastupitelé ví, kdo stavěl v Medlově
obchod, když ho zastupitelé zrušili a nikdo neupozornil občany Medlova, že obchod bude
zavřený.
Starosta požádal, aby se toto téma nechalo do bodu diskuze, kde na to bude prostor.
Obyvatelka Medlova, uvedla, že byly paní Kuciánovou vyzvány, že pokud mají připomínky, že
je mají říct.
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Obyvatelka Medlova se ptala, proč se nemůže dětské hřiště vybudovat i na žabáku v Medlově.
Starosta uvedl, že se s tímto počítá v záměrech obce, které přečetl. Obyvatelka Medlova sdělila,
že tento záměr byl pro TJ Zborovice, nikoli pro TJ Medlov. Starosta tedy ještě jednou přečetl
pasáž ze záměru pro rok 2021-2022, kde je uvedeno dětské hřiště TJ.
Obyvatelky Medlova se domnívají, že obec si měla dát podmínku při prodeji, že zde bude
prodejna potravin a že všichni starostové dříve obchod dotovali.
Starosta znovu požádal, aby se toto téma nechalo do bodu diskuze a vyzval přítomné k diskuzi
nad projednávaným bodem jednání.
Pan Hradil, požádal o popis toho, co se v letošním roce uskuteční v ulicích Za Nádražím – jaký
je předpokládaný rozsah prací.
Starosta uvedl, že až nyní má k dispozici zadání výběrového řízení. Snad dojde k výměně
veřejného osvětlení, opravy cest, nové chodníky se letos realizovat nebudou.

Starosta obce dal hlasovat o schválení investičních záměrů pro rok 2021 a 2022, které budou
přílohou zápisu, pověření starosty obce k zajištění výběrových řízení, podpisu smluv o dílo a
kupních smluv. Starosta bude zastupitele informovat o výsledcích výběrových řízení před
podpisem smluv.

Pro:

10

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXVI/5: Zastupitelstvo obce schvaluje investiční záměry pro rok 2021
a 2022, které jsou přílohou zápisu, pověřuje starostu obce k zajištění výběrových řízení,
podpisu smluv o dílo a kupních smluv. Starosta bude zastupitele informovat o výsledcích
výběrových řízení před podpisem smluv.

8) Žádosti, prodej, koupě a směna pozemků
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost o koupi pozemku p.č. 48 v k.ú. Medlov u
Zborovic o výměře 264 m2, žadatelem je pan Jiří Grech. Jedná se o parcelu vedle jeho pozemku
p.č. 215/5, žadatel chtěl pozemek, dříve p.č. 379/18, koupit již v roce 2006. Při zaměřování
bylo opomenuto požadovaný pozemek zahrnout. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na úřední
desce dne 14.6.2021. Prodejní cena 55,- Kč/m2 bez DPH.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad prodejem pozemku p.č. 48 v k.ú. Medlov u
Zborovic o výměře 264 m2.
Paní Mrhálková se ptala, kde se tento pozemek nachází – starosta uvedl, kde pozemek leží – je
to kousek od domu žadatele. Pan Vrána doplnil, že je to pozemek v části zahrady žadatele. Dále
paní Mrhálková upozorňovala, že žadatel již dříve koupil velký pozemek v Medlově, na kterém
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měla probíhat výstavba což se nestalo a že by měl pozemek vrátit po pěti letech obecnímu úřadu,
když na něm nezahájil výstavbu – uvedla, že všude to takto funguje.
Pan Vrána odpověděl, že žadatel zřejmě tuto podmínku neměl uvedenu v kupní smlouvě.
Starosta obce dal hlasovat o schválení prodeje pozemku p.č. 48 v k.ú. Medlov u Zborovic o
výměře 264 m2, za cenu 55,- Kč/m2 bez DPH, kupujícím je pan Jiří Grech.
Pro:

10

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXVI/6: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 48 v k.ú.
Medlov u Zborovic o výměře 264 m2, za cenu 55,- Kč/m2 bez DPH, kupujícím je pan Jiří
Grech.

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost ZŠ Zborovice o finanční podporu na úhradu
pracovních sešitů žáků I. - IX. třídy v celkové výši 66.500,- Kč tak, aby byl zákonným
zástupcům vrácen uhrazený poplatek za pracovní sešity.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad žádostí o finanční podporu pro ZŠ Zborovice na
úhradu pracovních sešitů pro žáky I. – IX. třídy.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce dal hlasovat o schválení finanční podpory ZŠ Zborovice ve výši 66.500,- Kč na
úhradu pracovních sešitů pro žáky I. – IX. třídy.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

1

(Kuciánová)

Usnesení č. XXVI/7: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční podporu ZŠ Zborovice
ve výši 66.500,- Kč na úhradu pracovních sešitů pro žáky I. – IX. třídy.

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost TJ Pilany Zborovice o poskytnutí mimořádné
finanční podpory na odkoupení vybavení pohostinství na hřišti z důvodu ukončení činnosti
stávajícího provozovatele. Jedná se především o elektrospotřebiče, elektronický zabezpečovací
systém vč. kamerového systému a další drobnosti sloužící k provozu hospody. Celková
požadovaná výše podpory je 183.000,- Kč.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad žádostí o poskytnutí mimořádné podpory TJ Pilana
Zborovice ve výši 183.000,- Kč na odkoupení vybavení pohostinství na hřišti.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce dal hlasovat o schválení mimořádné finanční podpory TJ Pilany Zborovice ve
výši 183.000,- Kč na odkoupení vybavení pohostinství na hřišti.
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Pro:

0

Proti:

10 (Hanák, Sokolínský, Vrána, Havlík, Plesníková, Kuciánová, Olšina, Nosek,
Šmíd, Jurčík)

Zdržel se:

0

Návrh byl zamítnut – usnesení nepřijato.

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost obce Dřínov o úplatné zajištění požární
hlídky prostřednictvím jednotky JSDH Zborovice na území katastru obce Dřínov. Jednotka
požární ochrany obce Zborovice by na území obce Dřínov vyjížděla jen a pouze za zákonných
podmínek stanovených zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších
předpisů a jeho prováděcích vyhlášek. Úplata od obce Dřínov bude ve výši 6.000,- Kč ročně.
Smlouva by byla uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jednoho roku.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad žádostí obce Dřínov o úplatném zajištění požární
hlídky prostřednictvím jednotky JSDH Zborovice.
Starosta obce doplnil, že toto projednal s velitelem JSDH Zborovice panem Ing. Derkou , který
s uzavřením smlouvy souhlasí.
Starosta obce dal hlasovat o schválení žádosti obce Dřínov na zajištění požární hlídky
prostřednictví JSDH Zborovice za úplatu 6000,- Kč za rok a uzavření smlouvy na dobu
neurčitou.
Pro:

10

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXVI/8: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost obce Dřínov o zajištění
požární hlídky prostřednictvím jednotky JSDH Zborovice na území katastru obce Dřínov
za úplatu 6000,- Kč za rok a uzavření smlouvy na dobu neurčitou.

9) Diskuze
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Paní Šumberová – za občany Medlova - upozornila, že zastupitelé dopředu věděli, že se
budova prodává, že byla postavena v akci Z a jednota to prodávala za nehoráznou cenu.
Předpokládala od obce, že občany bude s dostatečným předstihem informovat –
prostřednictvím schůze svolané jen pro občany Medlova, v obci je plno starých lidí,
spojení do Medlova není dostupné. V porovnání se Zborovicemi, kde jezdí „spojů až
hrůza“, není dostatečné spojení v Medlově. Pokud by jeli nakoupit školním autobusem,
zpět se nedostanou jedině pěšky a pro ty staré lidi je to nereálné. Vyzvala zastupitele,
aby se vyjádřili, proč hlasovali pro prodej budovy jednoty v Medlově. V týdeníku
vyčetla, že obce měli možnost využít dotace na financování provozoven potravin. Obec
si měla klást podmínku u COOP, že může budovu prodat s podmínkou, že tam bude
prodejna potravin.

Starosta uvedl, že hlasoval pro koupi budovy, prodejna byla soukromníků a obec
nemůže soukromému subjektu nic diktovat, ani si klást jakékoli podmínky.
Paní Šumberová doplnila, jak by se přítomným líbilo, kdyby zavřeli obchody ve
Zborovicích a museli by jezdit nakupovat do Zdounek.
Paní Mrhálková uvedla, že obchod nemohl být prodělečný, že tomu nevěří. Poukazovala
na obec Zdislavice, kde je mnohem méně lidí a prodejna tam je.
Paní Mrhálková dále upozornila, že občané měli být dříve informováni a očekávala, že
zastupitelé něco podniknou, aby se k nim dostalo zboží.
Starosta poděkoval občankám Medlova za účast na zastupitelstvu obce a podotkl, že by
měly chodit častěji, koupě nemovitosti nebyl tajný bod jednání a je třeba se zúčastňovat
veřejného zasedání pro lepší informovanost.
Paní Mrhálková upozornila, že na silnici z Medlova do Zborovic jezdí hodně vozidel, a
není proto přijatelné chodit nakupovat pěšky.
Zastupitelé byli znovu vyzváni, aby každý zastupitel se vyjádřil, co pro občany
zastupitelé udělají.
Pan Sokolínský uvedl, že obec obchod dotovala každý rok, neboť COOP žádal o dotaci
z důvodu, že je obchod prodělečný. Chyba byla, že to Jednota prodala.
Paní Mrhálková uvádí že v Medlově se propadla cena domů – není tam obchod,
dopravní dostupnost, hospoda – kdo doplatí občanům ztrátu hodnoty domů? Obecní
úřad?
Pan Vrána uvedl, že když chtěli dotaci, tak ji vždy dostali, nyní ale řekli, že obchod ruší
a budovu prodávají.
Paní Mrhálková uvedla, že zastupitelé to věděli měsíc dopředu, ale občany
neinformovali. Byli v obci lidé, kteří by si obchod koupili. Starosta uvedl, že to, že se
budova obchodu prodává nebyla tajná informace, to, že budovu obec nekoupí, bylo
uvedeno v zápise z veřejného zasedání, například přes internetové stránky je možné do
zápisů z jednání zastupitelstva nahlédnout i vzdáleně.
Pan zastupitel Vrána – funguje i osadní výbor.
Paní zastupitelka Kuciánová – člen osadního výboru na prvním jednání uvedl, že si
obchod v Medlově vyřeší.
Občanka z Medlova – jak vyřešíte, aby se občané dostali zpátky z nákupu, je možné
zajistit i pojízdnou prodejnu. Starosta uvedl, že tuto možnost prověřoval, a zatím to
možné není
Paní Mrhálková se dotazovala zastupitelů, kolik stojí cesta Medlov – Zborovice? Znovu
upozorňuje, že problém mají hlavně staří lidé.
Paní Kuciánová uvedla, že pro lidi, kteří nejsou schopni si nákup zajistit fungují sociální
služby. Starosta doplnil, že je to bohužel o kupní síle, která v Medlově není. Paní
Kuciánová uvedla, že by bylo vhodné i zapojit sousedskou výpomoc – rozpoutala se
diskuze o možnosti sousedské výpomoci při zajišťování nákupu. Čtyři občanky Medlova
jednání opustily se slovy, že děkují za zrušení obchodu.
Paní Šumberová opět apelovala na všechny zastupitele, aby se vyjádřili, jak si to
s nakupováním občanů Medlova představují.
Pan zastupitel Olšina se ptal paní Šumberové, jak se dříve o obchod zajímali, dívala
jste se na zápisy z veřejných zasedání? Paní Šumberová odpovídala: ano, dívala jsem
se. Pan zastupitel Olšina podotkl, tedy víte, že jsme obchod dlouhodobě dotovali
nemalou finanční částkou. Jíž dříve jsem osobně apeloval na dřívějšího starostu ať se
to řeší. Jak to řešil osadní výbor? – vykašlali se na to a nyní nám chodíte na
zastupitelstvo spílat. Vše je to o nějaké slušnosti, řešení není tak jednoduché, jak si
představuje.
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V průběhu diskuze, byly obyvatelky Medlova opakovaně žádány, ať mluvím jednotlivě
z důvodu pořízení zápisu.
Paní Husovská se ptala, proč se nejednalo o žádosti úpravy závazných ukazatelů, kterou
ZŠ Zborovice poslala datovou schránkou. Starosta odpověděl, že se o tom nejednalo
z důvodu, že je toto v pravomoci starosty obce.
Pan Růžička – (poslal zastupitelům fotografie) – uvedl že na fotografiích je pozemek
p.č. 2524 – zajímavé je, že na zastupitelstvu č. 8 byl schválen prodej části pozemku na
zastupitelstvu č. 9 byl schválený prodej celého pozemku – to již, ale prošetřuje jiná
instituce. Na předložených fotkách je vidět, jak postupně docházelo k zavážení pozemku,
srovnávání pozemku před stavbou, my to bereme jako černou skládku, kdy spřátelená
firma navozila na tento pozemek tisíce tater suti, odpadu a dá se říct, že to byl celý
teletník, vozit do těsné blízkosti lesa, na fotkách jsou plasty, železo, dřeva, beton, cihly
úplně všechno. Když už to přesáhlo určitou mez, tak po konzultaci s PČR se pozemek
zakonzervoval a podal podnět na šetření inspekci životního prostředí, které uznalo, že
firma DALU recovery pochybila a firmě udělila pokutu, celé řízení mělo pokračovat na
stavebním úřadě a na odboru pro správu půdního fondu – instituce se zatím nevyjádřily
– na stavební úřad ve Zdounkách pro jistotu podal podnět pro podjatost. Dále se pan
Růžička dotazoval, zda je v dnešní době běžná věc, aby člen zastupitelstva nebo jeho
rodina udávala a následovali domovní prohlídky celní správy, kdy byl pan Růžička
osočen, že vlastní nelegální pivovar, byl nahlášen celním a živnostenským úřadem, na
který někdo dodal rozsáhlou fotodokumentaci – uvedl že je registrovaný, má vše
v pořádku. Dotazuje se, zda hospodaření na uvedeném pozemku je v pořádku.
Pan zastupitel Sokolínský požádal pana Růžičku, aby ho nezatahoval do sporů s jeho
synem, uvedl že s tím nemá nic společného, že je synovi 26 let a nevodí jej za ruku.
Pan Vrána se dotazuje, proč má zastupitelstvo obce řešit skládku, která není na obecním
pozemku.
Pan Růžička doplnil, že zastupitelstvo by mělo budovat obecní prostředí k lepšímu –
v lokalitě není žádný jiný zdroj vody a nyní je tento zdroj skládkou ohrožován. Dodává,
že pochybení je ze zjištění inspekce životního prostředí zřejmé.
Pan Havlík uvedl, že si pamatuje, když se tam materiál vozil, osobně některá vozidla
viděl, ale na žádném autě neviděl, nic špatného – zbouraný teletník se tam určitě nevozil,
protože je dávno zlikvidován.
Pan Sokolínský ml. se dotazoval pana Růžičky, jak fotodokumentaci pořídil, jestli při
tom vstupoval na cizí pozemek. Pan Růžička uvedl, že fotodokumentaci pořídil, bez toho,
aby na cizí pozemek vstoupil, pohyboval se po obecním pozemku.
Starosta, uvedl, že ví, že společnost DALU recovery pokutu dostala, část pokuty přišla
na účet obce. Obec s tímto nemůže nic dělat, nemá možnost někoho kontrolovat a
udělovat pokuty, pokud někdo má podezření o černé skládce je třeba postupovat, jak
pan Ružička – zjištění nahlásit a dále řešit přes PČR a inspekci životního prostředí.
Obec se může starat jen o obecní prostory, ale ne o soukromé osoby. Stejně jako obchod
v Medlově – byl to soukromník, který se rozhodl obchod zavřít.
Pan Babič upozornil na chyby v obecním zpravodaji, že jsou tam gramatické chyby.
Starosta uvedl, že ve zpravodaji je uvedeno, že to neprochází jazykovou úpravou. Pan
Babič a paní Klenovská navrhují, aby zpravodaj procházel jazykovou úpravou. Starosta
uvedl, kolik stojí tisk zpravodaje a pokud budeme provádět jazykovou úpravu, budou
náklady vyšší. Paní Kuciánová uvádí, že příspěvky chodí s chybami ode všech.
Pan Hradil se dotazoval, kdy budou umístěny odpadkové koše se sáčky na psí
exkrementy – Starosta uvedl, že je máme nakoupeny a budou rozmístěny.







Paní Klabalová se dotazovala, kdy bude v ulici Za Nádražím umístěný kontejner na
zelený odpad. Starosta uvedl, že to má návaznost na novou vyhlášku, kterou budou
zastupitelé schvalovat v měsíci prosinci.
Paní Klenovská se ptala, co se buduje za plochy po obci. Starosta uvedl, že jsou to
plochy na rozmístění kontejnerů na plasty, tak aby se kontejnery přiblížili občanům.
Pan Hradil se dotazoval na cyklostezku, zda se bude realizovat příští rok? Starosta
uvedl, že nejdříve se musí pozemky vyvlastnit, a to není schopen říct, jak dlouho může
trvat.
Dále se pan Hradil dotazovat, proč projekt na kanalizaci Za Nádražím trval tak dlouho.
Starosta uvedl, že to je dotaz na pana projektanta.
Paní Klenovská se dotazovala, zda neměl projektant ve smlouvě žádné smluvní pokuty.
Starosta uvedl, že měl, ale bohužel ani tak se nepodařilo, aby dříve projekt dodal.
Paní Lýznerová se ptala, zda by nemohlo být Za Nádražím nějaké hřiště. Starosta uvedl,
že zatím se o tom neuvažuje.

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

XXVI. veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno 23.9.2021 v 19:15.
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