Zápis z XXVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zborovice,
které se konalo dne 16. prosince 2021 v sále sokolovny Zborovice
Program:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1) Zahájení
2) Jmenování člena Rady školy pro období 2022 – 2024
3) Obecně závazná vyhláška č.02/2021 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
4) Rozpočtové opatření č.13/2021
5) Pravomoc starosty k úpravám rozpočtu k 31.12.2021
6) Rozpočet Mateřské školy Zborovice, příspěvkové organizace, okr. Kroměříž
7) Rozpočet Základní školy Zborovice, okres Kroměříž, příspěvkové organizace
8) Stočné pro rok 2022
9) Střednědobý výhled rozpočtu obce
10) Rozpočet obce Zborovice na rok 2022
11) Žádosti, prodej, koupě
12) Diskuze
13) Závěr

Přítomni:

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

Omluveni:

Pavel Nosek

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

Radek Havlík, Mgr. Zdeňka Kuciánová

Starosta jmenoval zapisovatele zápisu:

MUDr. Zuzana Plesníková

XXVIII. 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 10 zastupitelů a je tedy
usnášeníschopné.
Starosta obce předložil program XXVIII. veřejného zasedání zastupitelstva obce a vyzval
přítomné k přednesení případných připomínek k předloženému programu.
•
•
•
•
•
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1) Zahájení
2) Jmenování člena Rady školy pro období 2021 – 2023
3) Obecně závazná vyhláška č.02/2021 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
4) Rozpočtové opatření č.13/2021
5) Pravomoc starosty k úpravám rozpočtu k 31.12.2021

•
•
•
•
•
•
•
•

6) Rozpočet Mateřské školy Zborovice, příspěvkové organizace, okr. Kroměříž
7) Rozpočet Základní školy Zborovice, okres Kroměříž, příspěvkové organizace
8) Stočné pro rok 2022
9) Střednědobý výhled rozpočtu obce
10) Rozpočet obce Zborovice na rok 2022
11) Žádosti, prodej, koupě
12) Diskuze
13) Závěr

Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce dal hlasovat o schválení předloženého programu XXVIII. veřejného zasedání
zastupitelstva obce.
Pro:

10

Proti:

0

Zdržel se:

0

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

2) Jmenování člena Rady školy pro období 2022-2024
Starosta obce uvedl, že dle nového Volebního řádu Rady školy, vydaným starostou obce,
upravuje mimo jiné i počet členů Rady školy ze stávajících 9 členů na 3 členy. Požádal
zastupitele o návrh k jmenování zástupce, který bude zastupovat zřizovatele na pravidelných
radách Rady školy.
Paní MUDr. Zuzana Plesníková navrhla paní Mgr. Zdeňku Kuciánovou.
Starosta obce dal hlasovat o návrhu jmenování paní Mgr. Zdeňky Kuciánové jako člena Rady
školy na období 2022-2024 za zřizovatele.
Usnesení č. XXVIII/2: Zastupitelstvo obce jmenuje paní Mgr. Zdeňku Kuciánovou
jako členku Rady školy na období 2022-2024 za zřizovatele.

3) Obecně závazná vyhláška č. 02/2021 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh na schválení OZV č. 02/2021 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství. Uvedl, že k nové OZV vede především aktuální
dění v ulici Nerudova, kde si vzájemně občané dělají naschvály s parkováním vozidel. Po
vzniku OZV budou mít občané, kteří nemají možnost parkovat na svém pozemku, zažádat
správce veřejného prostranství o vyhrazení trvalého parkovacího místa na veřejném
prostranství.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi k návrhu OZV č. 02/2021.
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Paní Šmíd uvedl, že maximální cena za rok by měla být 2000,- Kč.
Paní Scheichenostová se ptala kolik míst je na jeden dům? Upozornila, že v Nerudově ulici
jeden pán zabírá 3 místa.
Starosta uvedl, že z 18 domů nemá vjezd 9 domů, dotyčný pán bude mít možnost místo vyhradit.
Paní Pokorná se ptala, jestli se OZV týká pouze ulice Nerudovy. Starosta uvedl, že platí v celé
obci na veřejném prostranství, netýká se parkovacích zálivů.
Paní Plesníková navrhla 10.000,- Kč/rok za vyhrazení trvalého parkovacího místa na veřejném
prostranství. Starosta uvedl, že parkovací místo musí být zpevněno, zaměřeno geodetem, musí
být osazeno dopravním značením, což zohledníme při hlasování o ceně.
Pan Olšina uvedl, že rozhodnutí o ceně by dal jako začátek.
Hlasovalo se o poplatku za vyhrazení trvalého parkovacího místa ve výši 2000,- Kč/rok.
Pro:

2

Proti:

8

(Šmíd, Řezáč)

Následovalo hlasování o poplatku za vyhrazení trvalého parkovacího místa ve výši 10.000,Kč/rok.
Pro:

8

Proti:

2

(Šmíd, Řezáč)

Starosta obce dal hlasovat o schválení obecně závazné vyhlášky č. 02/2021 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství – výše poplatku za vyhrazení trvalého parkovacího místa
10.000,- Kč/rok.
Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

2

(Šmíd, Řezáč)

Usnesení č. XXVIII/3: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.
02/2021.

4) Rozpočtové opatření č. 13/2021
Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 12/2021, které schválil z udělené
pravomoci starosty obce.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí schválené rozpočtové opatření č. 12/2021.
Starosta obce vyzval pana Havlíka, aby přítomné seznámil s návrhem rozpočtového opatření č.
13/2021.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad návrhem rozpočtového opatření č. 13/2021.
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Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce dal hlasovat o schválení rozpočtového opatření č. 13/2021.
Pro:

10

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXVIII/4: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.
13/2021.

5) Pravomoc starosty k úpravám rozpočtu k 31.12.2021
Starosta obce požádal zastupitele obce k udělení pravomoci k provedení úprav rozpočtu za rok
2021 v neomezeném rozsahu, a to k 31.12.2021, z důvodu dorovnání jednotlivých položek
rozpočtu.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad udělením pravomoci starostovi k úpravám
rozpočtu k 31.12.2021 v neomezeném rozsahu.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil
Starosta obce dal hlasovat o schválení udělení pravomoci starostovi obce pro provádění úprav
rozpočtu v neomezeném rozsahu k 31.12.2021.
Pro:

10

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXVIII/5: Zastupitelstvo obce schvaluje udělení pravomoci starostovi
obce pro provádění úprav rozpočtu v neomezeném rozsahu k 31.12.2021.

6) Rozpočet Mateřské školy Zborovice, příspěvkové organizace, okres Kroměříž
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh rozpočtu MŠ Zborovice pro rok 2022. Uvedl,
že závazným ukazatelem neinvestičního příspěvku zřizovatele je syntetický účet.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad návrhem rozpočtu MŠ Zborovice pro rok 2022.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil
Starosta obce dal hlasovat o schválení návrhu rozpočtu MŠ Zborovice pro rok 2022.
Pro:
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10

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXVIII/6: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Mateřské školy Zborovice,
příspěvkové organizace, okres Kroměříž pro rok 2022. Závazným ukazatelem
neinvestičního příspěvku zřizovatele je syntetický účet.

7) Rozpočet Základní školy Zborovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh rozpočtu ZŠ Zborovice pro rok 2022. Uvedl,
že závazným ukazatelem neinvestičního příspěvku zřizovatele je syntetický účet.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad návrhem rozpočtu ZŠ Zborovice pro rok 2022.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil
Starosta obce dal hlasovat o schválení návrhu rozpočtu ZŠ Zborovice pro rok 2022.
Pro:

10

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXVIII/7: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Základní školy
Zborovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace pro rok 2022. Závazným ukazatelem
neinvestičního příspěvku zřizovatele je syntetický účet.

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ
Zborovice pro rok 2023 a 2024.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad návrhem střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ
Zborovice pro rok 2023 a 2024.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil
Starosta obce dal hlasovat o schválení návrhu střednědobého výhledu ZŠ Zborovice pro rok
2023 a 2024.
Pro:

10

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č.XXVIII/8: Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled Základní
školy Zborovice, okr. Kroměříž, příspěvkové organizace pro rok 2023 a 2024.

8) Stočné pro rok 2022
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Starosta obce předložil zastupitelstvu obce výpočet ceny stočného pro rok 2022. Uvedl, že
oproti roku 2021 je cena stanovená výpočtem ve výši 42,- Kč vč. DPH, což je o 0,78 Kč více.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad výší stočného na rok 2022.
Paní Pokorná se ptala, od kdy se bude za tuto cenu platit.
Starosta uvedl, že od 1.1. – 31.12.2022
Starosta obce dal hlasovat o schválení výše stočného a to 42,- Kč/m3 pro rok 2022.
Pro:

10

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXVIII/9: Zastupitelstvo obce schvaluje výši stočného pro rok 2022 a
to 42,- Kč vč. 10% DPH.

9) Střednědobý výhled rozpočtu obce
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh střednědobého výhledu obce pro rok 2023 a
2024. Dále sdělil, že návrh střednědobého výhledu obce byl řádně vyvěšen na úřední desce.
Připomínky k návrhu střednědobého výhledu obce mohli občané uplatnit písemně do
15.12.2021 nebo tak mohou učinit na dnešním zasedání zastupitelstva obce. Doplnil, že
písemnou připomínku k návrhu střednědobého výhledu obce nikdo neuplatnil.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad návrhem střednědobého výhledu obce na rok 2023
a 2024.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil
Starosta obce dal hlasovat o schválení návrhu střednědobého výhledu obce na rok 2023 a 2024.
Pro:

10

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXVIII/10: Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled obce na
rok 2023 a 2024.

10) Rozpočet obce Zborovice pro rok 2022
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh rozpočtu obce na rok 2022. Zdůraznil, že se
jedná o schodkový rozpočet ve výši 19,5 mil. Kč. Na straně příjmů 30,4 mil., na straně výdajů
49,9 mil. Kč. Dále sdělil, že návrh rozpočtu obce byl řádně vyvěšen na úřední desce.
Připomínky k návrhu rozpočtu obce mohli občané uplatnit písemně do 15.12.2021 nebo tak
mohou učinit na dnešním zasedání zastupitelstva obce. Doplnil, že písemnou připomínku
k návrhu rozpočtu obce nikdo neuplatnil.
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Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad návrhem rozpočtu obce na rok 2022.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil
Starosta obce dal hlasovat o schválení návrhu rozpočtu obce Zborovice na rok 2022 – příjmy
ve výši 30,4 mil. Kč, výdaje ve výši 49,9 mil. Kč, schodek ve výši 19,5 mil. bude krytý
zapojením přebytků hospodaření minulých let. Závazným ukazatelem bude paragraf.
Pro:

10

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXVIII/11: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Zborovice na
rok 2022 – příjmy ve výši 30,4 mil. Kč, výdaje ve výši 49,9 mil. Kč, schodek ve výši 19,5
mil. bude krytý zapojením přebytků hospodaření minulých let. Závazným ukazatelem
bude paragraf.

11) Žádost, prodej, koupě
Starosta obce uvedl, že žádosti občanů, prodej, koupě budou projednány na XXIX. veřejném
zasedání obce zastupitelstva obce v lednu 2022.

Starosta obce požádal zastupitele obce o jmenování paní Ivany Chytilové do funkce kronikářky
obce za stejných podmínek, které byly odsouhlaseny usnesením č. XXV/5 z veřejného zasedání
dne 24. června 2021. Uvedl, že tato funkce se uvolnila z důvodu podání výpovědi kronikářky
obce paní Šárky Derkové. Volná pozice kronikářky obce byla zveřejněna přes aktuality webu
obce Zborovice. Doplnil, že paní Ivana Chytilová žije s rodinou u nás v obci od roku 2019,
vystudovala VŠ se zaměřením na archivnictví a historii.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad jmenováním paní Ivany Chytilové do funkce
kronikářky obce.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil
Starosta obce dal hlasovat o jmenování paní Ivany Chytilové do funkce kronikářky obce,
s finanční odměnou za vedení kroniky 500,- Kč/normostrana tedy asi 1800 znaků.
Pro:

10

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXVIII/12: Zastupitelstvo obce jmenuje paní Ivanu Chytilovou
kronikářkou obce s finanční odměnou 500,- Kč/normostrana, tedy asi 1800 znaků.

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost o schválení změny záměru na rekonstrukci
komunikací a kanalizace v ulicích Za Nádražím, který byl schválen usnesením č. XXVI/5 a to
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tak, že bude realizována kompletní rekonstrukce kanalizace a kompletní rekonstrukce
komunikací Et. 1 + Et. 2 + Et. 3, a to v období od března do konce srpna 2022, vyjma drobných
dokončovacích prací, jako jsou úpravy terénu, osazení dopravního značení a výsev trávy. Tyto
práce by byly realizovány do konce září 2022.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad změnou záměru na rekonstrukci komunikací a
kanalizace v ulicích Za Nádražím.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil
Starosta obce dal hlasovat o schválení záměru kompletní rekonstrukce komunikací a kanalizace
v ulicích Za Nádražím v termínu březen až září 2022 s odhadem nákladů v hodnotě investice18
mil. Kč.
Pro:

10

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXVIII/13: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr kompletní
rekonstrukce komunikací a kanalizace ulicích Za Nádražím v celkové hodnotě investice
18 mil. Kč.
Starosta obce požádal zastupitelstvo obce o souhlas se zapojením do vypsané dotační výzvy
Ministerstva pro místní rozvoj, dotačního titulu 117D8210A Podpora obnovy místních
komunikací s podporou max. 80% nebo 10 mil. Kč.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad souhlasem se zapojením do vypsané dotační výzvy
Ministerstva pro místní rozvoj.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil
Starosta obce dal hlasovat o souhlasu s podáním žádosti o podporu z dotační výzvy Ministerstva
pro místní rozvoj – Podpora regionů 2022, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova,
dotačního titulu – 117D8210A Podpora obnovy komunikací na akci s názvem Rekonstrukce
komunikací ulice Za Nádražím Zborovice.
Pro:

10

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXVIII/14: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci do
programu Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora rozvoje regionů 2022, podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu – 117D8210A Podpora obnovy
místních komunikací na akci s názvem Rekonstrukce komunikací ulice Za Nádražím
Zborovice.
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9) Diskuze
•

•
•
•
•

•

Paní Scheichenostová se ptala pro v rozpočtovým opatření 11/2021 byla schválená
částka 800 ti. na zubařské křeslo. Starosta uvedl, že z důvodu udržení obslužnosti
v určité úrovni – zachování péče o pacienty. Dále paní Scheichenostová uvedla, že se jí
zdá cena vysoká, že z několika zdrojů má zjištěno, že ceny jsou nižší. Starosta uvedl, že
cenová nabídka byla adekvátní. Pan zastupitel Řezáč uvedl, že je třeba udržet péči,
lékaři nepřijímají nové pacienty. Pan Havlík uvedl, že se bavíme o křesle, ale také o
polyfunkčním domě, velké investice pro zajištění péče, popř. nalákání nových lékařů.
Křeslo bude v majetku obce a přesune se do polyfunkčního domu. Paní Scheichenostová
upozornila, že když se hlasovalo o křesle, šlo o střet zájmů při hlasování paní doktorka
hlasovala. Starosta uvedl, že před hlasování bylo zmíněno, že je ve střetu zájmů, mohla
hlasovat, jak chtěla. Paní Scheichenostová uvedla, že to nebylo v zápise.
Pan Zavadil se ptal zda bude v obcích pořízený výdejní box Zásilkovny. Starosta uvedl,
že podporujeme Poštu Partner, která má službu Balíkovny, a není potřeba další takovou
službu v obcích.
Paní Pokorná se ptala, kdy budou nové nádoby na tříděný odpad. Starosta uvedl, že do
příštího zasedání ověří termín dodání.
Paní Klabalová poděkovala zastupitelstvu obce za podporu mateřské školy a popřála
všem pevné zdraví a další úspěchy.
Paní Scheichenostová upozorňovala, že na Hlavní ulici je po demolici domu poškozený
chodník, a zda by bylo možné na křižovatku (Wolkerova – Nerudova) umístit zrcadlo.
Starosta uvedl, že o poškození chodníku ví a až tomu bude přát počasí chodník se opraví.
Uvedl, že zrcadlo na křižovatku nemůže osadit „jen tak“, má to svá pravidla a silnice
je v majetku Zlínského kraje.
Paní Jáchimová poděkovala zastupitelstvu obce a spolkům za spolupráci a popřála do
nového roku vše dobré.

9) Závěr
Starosta obce poděkoval za účast na XXVIII. veřejném zasedání zastupitelstva obce
Zborovice v sále sokolovny Zborovice a pozval všechny občany k účasti na XXIV.
veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční v měsíci lednu 2022

XXVIII. veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno 16.12.2021 v 19:01.
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Vítězslav Hanák

Mgr. Zdeňka Kuciánová

______________________

______________________

starosta obce

zastupitel obce, ověřovatel

MUDr. Zuzana Plesníková

Radek Havlík

________________________

______________________

místostarostka obce

zastupitel obce, ověřovatel

