Zápis z XXIX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zborovice,
které se konalo dne 27. ledna 2022 v sále sokolovny Zborovice
Program:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1) Zahájení.
2) Zpráva starosty obce.
3) Střednědobý výhled MŠ Zborovice, p.o., okr. Kroměříž
4) Mimořádná odměna ředitelce ZŠ, okr. Kroměříž, p.o.
5) Převod movitého majetku zřizovaným organizacím.
6) Investiční záměr obce pro rok 2022.
7) Žádosti, prodej, pronájem.
8) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2022.
9) Mimořádná odměna starosty obce.
10) Diskuze.
11) Závěr.

Přítomni:

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

Omluveni:

Josef Šmíd, MUDr. Vladimír Řezáč

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

Radek Havlík, Martin Vrána

Starosta jmenoval zapisovatele zápisu:

Věra Stratilová

XXIX. veřejné zasedání bylo zahájeno v 18:02
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 XXIX. veřejného zasedání zastupitelstva obce a vyzval
přítomné k přednesení případných připomínek k předloženému programu.
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•

1) Zahájení.

•

2) Zpráva starosty obce.

•

3) Střednědobý výhled MŠ Zborovice, p.o., okr. Kroměříž

•

4) Mimořádná odměna ředitelce ZŠ, okr. Kroměříž, p.o.

•

5) Převod movitého majetku zřizovaným organizacím.

•

6) Investiční záměr obce pro rok 2022.

•

7) Žádosti, prodej, pronájem.

•

8) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2022.

•

9) Mimořádná odměna starosty obce.

•

10) Diskuze.

•

11) Závěr.

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

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

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

2) Zpráva starosty obce
Vážené dámy, vážení pánové, vážené zastupitelstvo. Dovoluji si Vás nyní seznámit se
zprávou starosty obce za období od konce listopadu do dnešního VZ.
V tomto týdnu nám byla předložena OOPČR Morkovice zpráva o bezpečnostní situaci
za rok 2021 pro náš katastr obcí Zborovice a Medlov. Ze zprávy vyplývá, že na území obce
Zborovice bylo evidováno a řešeno celkem 9 trestných činů, jako například sebevražda,
ohrožení pod vlivem návykové látky, neoprávněné užívání platební karty nebo nedovolená
výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami, 46 přestupků, z čehož bylo 16
v dopravě, 18 proti občanskému soužití, 7 přestupků proti majetku a 1 případ toxikologie
v dopravě. Na území obce Medlov byly evidovány 2 trestné činy, a to ohrožení pod vlivem
návykové látky a neplacení výživného, a 3 přestupky – alkohol v dopravě, přestupek proti
majetku a přestupek proti občanskému soužití. Celkově lze prohlásit, že kriminalita v našich
obcích klesá, což je jistě pro všechny dobrá zpráva.
Pro všechny občany uvádím, že dne 10. ledna 2022 nám byla doručena výzva k vyjádření
se k podanému odvolání, paní JUDr. Lenky Santusové, proti společnému povolení, kterým
stavební úřad Zdounky dne 15.11.2021 schválil stavební záměr obce Zborovice, tedy výstavbu
polyfunkčního objektu ve Zborovicích. Nyní je opět toto odvolání postoupeno v souladu se
správním řádem na Odbor územního plánování a stavebního řádu KÚ Zlín. Nám a našim
spoluobčanům opakovaně nezbývá, než setrvat a vyčkat na rozhodnutí Odboru územního
plánování a stavebního řádu KÚ Zlín, tak jako tomu bylo již v minulosti v tomto projektu.
V odvolání paní JUDr. Santusová mimo jiné uvádí, celkem 29 různých námitek v dokumentu,
který obsahuje 36 stran československého textu Zmiňuje například Listinu práv
a svobod, přesněji odkazuje na článek 36, odst. 1, vyjmenovává útržky například z ČSN,
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zpochybňuje možnost zástavby plochy jednoho z pozemků, které jsou majetkem obce. Vznesené
vypořádání námitek, které byly součástí vydaného společného povolení stavby, svým vzděláním
vyhodnotila jako nedostatečně vypořádané ze strany stavebního úřadu Zdounky a zpochybňuje
činnost a odbornost Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, zpochybňuje odbornost
jednotlivých zpracovatelů částí projektové dokumentace i přes jejich oprávnění, zpochybňuje
kvalitu a odbornost celorepublikového certifikovaného odborníka na výpočty zastínění
společnost Dekprojekt. Napadá řešení požární bezpečnosti navazující na požadavky plynoucí
z vyjádření Hasičského záchranného sboru, zpochybňuje to, nebo to. Jednu z věcí, kterou
nezpochybnila, bylo upozornění na jí prováděné nezákonné nahrávání audiozáznamu
v průběhu jednoho z několika místních šetření, které byly za uplynulé roky provedeny na místě
samém. Proti rozhodnutí Odboru územního plánování a stavebního řádu KÚ Zlín je možné
podat pouze civilní soudní řízení. Je tak v zájmu všech občanů, ale i paní doktorky, aby
rozhodnutí bylo přijato všemi účastníky řízení s pokorou a nebylo zahájeno případné soudní
řízení, protože v tomto řízení je již možné požadovat náhrady škod. To, že jich s ohledem na
aktuální růst cen nejen ve stavebnictví bude mnoho, si domyslí zřejmě každý.
Ve zprávě starosty bych Vám chtěl i dnes prezentovat řádné zdůvodnění nárustu cen,
které se promítnulo při schválení obecně závazné vyhlášky č.01/2021, o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství, která upravila výši sazby poplatku k 1.1.2022
z původních 550,- Kč na poplatníka na výši 650,- Kč. Tento nárust byl způsoben zvýšením cen
jak společnosti Biopas, tak i zvýšením cen za uložení odpadu. Uvědomělé zastupitelstvo
schválilo zvýšení poplatku o 100,- Kč, a tím na rozdíl od okolních obcí, zajistilo nižší ztrátu a
nižší zatížení obecního rozpočtu s vědomím plnění povinnosti péče řádného hospodáře. Ano,
přiznávám, že toto je pro mnoho našich obyvatel nepříjemnou a nevítanou aktivitou
zastupitelstva, ale věřím že i ti, kteří slepě „lajkují“ facebookové příspěvky okolních obcí o
„udržení výše cen poplatku i pro letošní rok“ si uvědomí, že nenavýšení poplatku má přímý
dopad na následující výdej z rozpočtu obce, který může znamenat například opravu chodníku,
památníku nebo zajištění dezinfekce pro žáky ZŠ. Mezi řádky, navýšení na současnou hodnotu
by mělo obecní rozpočet stát na výdajích „jen“ 398.000,-Kč.
Co se událo dalšího v obci za uplynulé období?
-

-

-

-
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byly dokončeny chodníky na místním pohřebišti, které již v průběhu vánočních svátků
plnily, to co se od zpevnění očekávalo, zjara budou dodělány drobné úpravy kolem
chodníků a to již jen v režii našich zaměstnanců,
bylo zahájeno vybavování dílenského pavilonu základní školy potřebným nábytkem,
nyní je aktuálně dodávaná cvičná kuchyňská linka, která má dvě samostatné pracoviště,
našimi zaměstnanci byl vyklizen objekt s čp.183 ve Wolkerově ulici, který nyní čeká na
vyřízení demoličního povolení,
je připravována projektová dokumentace na prodloužení – spojení komunikace ulic
Wolkerova a Hřbitovní, včetně zhotovení kanalizace, je připravována dokumentace pro
rozšíření počtu parkovacích stání v ulici Nerudově,
je vystavena objednávka opravy chodníku v ulici Nádražní od bývalého kina
k vlakovému nádraží, ve výběrovém řízení byla vybrána společnost KVARCIT STAV na
základě nejnižší ceny,
společností ELPOSED byla zahájena rekonstrukce veřejného osvětlení z rozvaděče
RVO5, tedy ulice Za Nádražím a část ulice Nádražní,

-

-

-

-

bylo vypsáno výběrové řízení na rekonstrukci kanalizace a komunikací v ulicích Za
Nádražím v předpokládané hodnotě 21,4 mil. Kč, vyhodnocení výběrového řízení bude
provedeno začátkem února, zatím bylo výběrové řízení zobrazeno 1239x, z čehož lze
usoudit, že bude z čeho vybírat,
v prosinci byla zahájena poslední etapa obnovy interiérů obecního úřadu, která mimo
jiné zajistí bezbariérové WC
v polovině prosince byla podána žádost o dotaci na MMR na výše zmíněnou
rekonstrukci místní komunikace, v případě udělení slibuje dotace pokrytí až do výše 8,0
mil Kč,
koncem tohoto měsíce bude podána žádost o dotaci na opravu kříže na Podlavčí, kde
by mohlo být uvolněno z dotačního titulu 0,3mil z celkových 0,32mil na jeho dlouho
očekávanou rekonstrukci a navrácení důstojnosti tomuto prostoru,
aktuálně je přibližně 40% zaměstnanců obce Zborovice mimo pracovní proces a to
z důvodů karantény, izolace nebo hospitalizace.

Vážené dámy, vážení pánové, vážené zastupitelstvo, děkuji Vám za Vaši pozornost.

3) Střednědobý výhled MŠ Zborovice, p.o., okr. Kroměříž
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ
Zborovice na roky 2023 a 2024. Uvedl, že návrh byl řádně zveřejněn dne 13.12.2021 a to jak
v listinné podobě, tak i způsobem umožňujícím dálkový přístup na webu organizace.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu MŠ
Zborovice.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Starosta obce dal hlasovat o schválení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy
Zborovice, příspěvkové organizace, okr. Kroměříž pro roky 2023 a 2024.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXIX/2: Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled Mateřské
školy Zborovice, příspěvkové organizace, okr. Kroměříž pro roky 2023 a 2024.

4) Mimořádná odměna ředitelky ZŠ Zborovice
Starosta obce vyzval zastupitele k diskuzi nad možností mimořádné odměny z rozpočtu obce
vedoucímu pracovníkovi ZŠ Zborovice z důvodu životního jubilea.
Pan Havlík navrhl odměnu ve výši jednoho násobku měsíčního platu paní ředitelky.
Pan Nosek navrhl odměnu ve výši jeden a půl násobku měsíčního platu paní ředitelky.
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Starosta obce navrhl odměnu ve výši 15.000,- Kč.
Paní Kuciánová navrhla částku stejnou jako při životní jubileu paní ředitelky z mateřské školy
a to 20.000,- Kč.
Pan Vrána uvedl, že neví kolik je měsíční plat paní ředitelky a bylo by vhodné hlasovat o
konkrétní částce.
Starosta obce dal hlasovat o schválení mimořádné odměny pro vedoucího pracovníka
příspěvkové organizace Základní školy Zborovice, paní Vladimíře Jáchimové, ve výši 20.000,Kč z rozpočtu obce.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXIX/3: Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou odměnu pro
vedoucího pracovníka příspěvkové organizace Základní školy Zborovice, paní Vladimíře
Jáchimové, ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu obce.

5) Převod movitého majetku zřizovaných organizacím
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh Smlouvy o bezúplatném převodu movitého
majetku mezi Obcí Zborovice - předávající a ZŠ Zborovice - příjemce. Uvedl, že se jedná o
nábytek do 1. a 2. třídy, v celkové hodnotě 103.479,20 Kč, pořízeného v roce 2021 Obcí
Zborovice. Byly to poslední třídy, ve kterých bylo nutné nábytek obnovit, zbývající třídy ZŠ
již mají nábytek obnovený z předchozích let 2019-2020. Doplnil, že návrh smlouvy je součástí
pracovních materiálů zastupitelů.

Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad předloženým návrhem Smlouvy o bezúplatném
převodu movitého majetku.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil
Starosta obce dal hlasovat o schválení uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých
v celkové hodnotě 103.479,20 z předávajícího Obec Zborovice na příjemce Základní školu
Zborovice, okres Kroměříž, příspěvkovou organizaci.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXIX/4: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o
bezúplatném převodu věcí movitých v celkové hodnotě 103.479,20 Kč z předávajícího
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Obce Zborovice na příjemce Základní školu Zborovice, okres Kroměříž, příspěvkovou
organizaci.
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh Smlouvy o bezúplatném převodu movitého
majetku mezi Obcí Zborovice - předávající a MŠ Zborovice - příjemce. Jedná se o interaktivní
tabuli, v hodnotě 129.000,- Kč, pořízenou v roce 2021 z rozpočtu obce Zborovice. Uvedl, že
tabule bude sloužit pro edukativní výchovu žáků MŠ. O tuto částku bude snížený neinvestiční
příspěvek zřizovatele na rok 2022. O přesné výši snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele
na rok 2022 budou zastupitelé jednat při schvalování hospodářského výsledku organizace.
Doplnil, že návrh smlouvy je součástí pracovních materiálů zastupitelů.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad předloženým návrhem Smlouvy o bezúplatném
převodu movitého majetku.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil
Starosta obce dal hlasovat o schválení uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých
v celkové hodnotě 129.000,- Kč z předávajícího Obec Zborovice na příjemce Mateřskou školu
Zborovice, příspěvkovou organizaci, okr. Kroměříž.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXIX/5: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o
bezúplatném převodu věcí movitých v celkové hodnotě 129.000,- Kč z předávajícího Obce
Zborovice na příjemce Mateřskou školu Zborovice, příspěvkovou organizaci, okr.
Kroměříž.

6) Investiční záměr obce pro rok 2022
Starosta obce předložil zastupitelstvu investiční záměr pro rok 2022, a to rekonstrukci
autobusové točny v Medlově s předpokládanou hodnotou ve výši 800.000,- Kč. Uvedl, že
projekt na opravu byl zpracovaný v roce 2019, kdy již v daném roce byla stanovena nereálná
cena na 330.000,- Kč, což bylo již v daném roce o 300.000,- Kč méně než byla cena stanovená
z poptávky.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad investičním záměrem pro rok 2022 – rekonstrukce
autobusové točny v Medlově s předpokládanou hodnotou ve výši 800.000,- Kč.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil
Starosta obce dal hlasovat o schválení investičního záměru ve výši asi 800.000,- Kč –
rekonstrukce autobusové točny v Medlově.
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Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXIX/6: Zastupitelstvo obce schvaluje investiční záměr ve výši asi
800.000,- Kč – rekonstrukce autobusové točny v Medlově.

7) Žádosti, prodej koupě
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh na zúčastnění se nařízeného dražebního
jednání, jehož předmětem je nemovité věc – podíl 4/18 pozemků 217/1, 218 a 219 vše v k.ú.
Medlov u Zborovic. Uvedl, že se jedná o pozemky pod vodní nádrží a bezprostředně kolem.
Nejnižší podání je stanoveno ve výši 89.333,- Kč za celkem asi 740 m2, tedy cena 120 Kč / m2.
Dražební jednání se uskuteční 15.3.2022 v 10:00 a bude ukončeno v 11:00.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad návrhem zúčastnění se nařízeného dražebního
jednání.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil
Starosta obce dal hlasovat o schválení účasti na nařízeném dražebním jednání pozemků p.č.
217/1, 218 a 219 vše v k.ú. Medlov u Zborovic, pověření starosty obce k učinění podání
v dražbě vedené pod č.j. 043EX1266/19-43 nařízené soudním exekutorem Mgr. Jiřím Králem
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXIX/7: Zastupitelstvo obce schvaluje účast na nařízeném dražebním
jednání k pozemkům parc. č. 217/1, 218 a 219 vše v k.ú. Medlov u Zborovic, pověřuje
starostu obce k učinění podání v dražbě vedené pod č.j. 043EX1266/19-43 nařízené
soudním exekutorem Mgr. Jiřím Králem.

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce záměr prodeje části pozemku p.č. 1684 v k.ú.
Zborovice, na základě žádosti č.j. OZUB-2199/2021, paní Ludmily Kulíškové, o výměře asi 84
m2 s cenou 55,- Kč/ m2 bez DPH. Uvedl, že se jedná o část pozemku, kde je zpracovaná a
odsouhlasená územní studie Za Nádražím, kde se uvažuje s výstavbou inženýrských sítí a
několika rodinných domů. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na úřední desce dne 11.1.2022.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad prodejem části pozemku p.č. 1684 v k.ú.
Zborovice.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil
Starosta obce dal hlasovat o schválení prodeje části pozemku p.č. 1684 v k.ú. Zborovice, o
výměře si 84 m2 za cenu 55,- Kč/ m2 bez DPH, kupujícím je paní Ludmila Kulíšková.
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Pro:

0

Proti:

9

Zdržel se:

0

Návrh byl zamítnut – usnesení nepřijato.

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce záměr pronájmu části pozemku p.č. 1684 v k.ú.
Zborovice, na základě žádosti č.j. OUZB-2197/2021, paní Anety Sokolové, o výměře asi 54
m2 s cenou 33,-Kč/m2/rok. Uvedl, že se jedná o část pozemku, kde je zpracována a
odsouhlasena územní studie Za Nádražím, kde se uvažuje s výstavbou inženýrských sítí a
několika rodinných domů. Záměr pronájmu byl řádně vyvěšen na úřední desce dne 11.1.2022.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad pronájmem části pozemku p.č. 1684 v k.ú.
Zborovice.
Pan Sokolínský se ptal jaká by byla výpovědní lhůta u nájemní smlouvy.
Starosta uvedl, že 3 měsíce.
Paní Scheichenostová se ptala, kdy asi dojde k výstavbě v lokalitě Za Nádražím.
Starosta požádal paní Scheichenostovu, aby tento dotaz nechala do diskuze, neboť nesouvisí
s projednávaným bodem.
Starosta obce dal hlasovat o schválení pronájmu části pozemku parc.č. 1684 v k.ú. Zborovice,
o výměře asi 54 m2 za cenu 33,-Kč/m2/ rok, nájemkyní je paní Aneta Sokolová.

Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXIX/8: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p.č.
1684 v k.ú. Zborovice o výměře asi 54 m2, za cenu 33,-Kč/m2/ rok, nájemkyní je paní Aneta
Sokolová.
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce záměr prodeje části pozemku p.č. 2531 o výměře
303m2, pozemku p.č. 2533 o výměře 82m2 a pozemku p.č. 2722 o výměře 179m2, vše v k.ú.
Zborovice na základě žádosti č.j. OUZB-2114/2021 pana Daniela Sokolínského a paní
Ludmily Sokolínské, za cenu 55,- Kč/m2 bez DPH. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na
úřední desce dne 11.1.2022.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad prodejem části pozemku p.č. 2531 o výměře
303m2, pozemku p.č. 2533 o výměře 82m2 a pozemku p.č. 2722 o výměře 179m2, vše v k.ú.
Zborovice.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil
Starosta obce dal hlasovat o schválení prodeje části pozemku p.č. 2531 o výměře 303m2,
pozemku p.č. 2533 o výměře 82m2 a pozemku p.č. 2722 o výměře 179m2, vše v k.ú. Zborovice,
za cenu 55,- Kč/m2 bez DPH kupujícími jsou Ludmila a Daniel Sokolínští.
Pro:
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0

Proti:

7

Zdržel se:

2

(Kuciánová, Sokolínský)

Návrh byl zamítnut – usnesení nepřijato.

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce záměr prodeje části pozemku p.č. 1360/9 v k.ú.
Zborovice o výměře asi 2 m2, na základě žádosti č.j. OUZB 2049/2021 žadatelů pana Josefa
Kolaříka a paní Vladimíry Kolaříkové. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na úřední desce dne
11.1.2022. Prodejní 55,-Kč/m2 bez DPH.

Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad prodejem části pozemku p.č. 1360/9 v k.ú.
Zborovice.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil
Starosta obce dal hlasovat o schválení prodeje části pozemku parc.č. 1360/9 v k.ú. Zborovice
o výměře asi 2m2 za cenu 55,- Kč/m2 bez DPH, kupujícími jsou Vladimíra a Josef Kolaříkovi.

Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXIX/9: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc.č.
1360/9 v k.ú. Zborovice o výměře asi 2m2 za cenu 55,-Kč/m2 bez DPH, kupujícími jsou
Vladimíra a Josef Kolaříkovi.

8) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2022
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce Návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Zborovice č. 1/2022 mezi obcí Zborovice a společností
ELEDA s.r.o., jedná se o dotaci ve výši 120.000,- Kč. Uvedl, že návrh smlouvy je součástí
pracovních materiálů zastupitelů. Dotace je poskytována na provoz pošty v obci.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad návrhem veřejnoprávní smlouvy č. 1/2022.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil
Starosta obce dal hlasovat o schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Zborovice č. 1/2022 mezi obcí Zborovice a společností ELEDA s.r.o.
- výše dotace je 120.000,- Kč.
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Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXIX/10: Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Zborovice č. 1/2022 mezi obcí Zborovice a
společností ELEDA s.r.o. - výše dotace je 120.000,- Kč.
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce Návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Zborovice č. 2/2022 mezi obcí Zborovice a TJ Pilana
Zborovice z.s., jedná se o dotaci ve výši 330.000,- Kč. Uvedl, že návrh smlouvy je součástí
pracovních materiálů zastupitelů. Dotace je poskytována na činnost spolku dle stanov.
Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi nad návrhem veřejnoprávní smlouvy č. 2/2022.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil
Starosta obce dal hlasovat o schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Zborovice č. 2/2022 mezi obcí Zborovice a TJ Pilana Zborovice - výše
dotace je 330.000,- Kč.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXIX/11: Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Zborovice č. 2/2022 mezi obcí Zborovice a
TJ Pilana Zborovice z.s. - výše dotace je 330.000,- Kč.

9) Mimořádná odměna starosty obce
Starosta obce uvedl, že s přihlédnutím na požadavek zastupitelstva obce, byl bod č. 9 součástí
řádně zveřejněného pořadu XXIX. veřejného zasedání zastupitelstva obce, který byl vyvěšen
dne 18.1.2022 a předal slovo zastupitelstvu.
Pan Sokolínský uvedl, že dle § 76 zákona o obcích navrhuje starostovi obce odměnu ve výši 1,5
násobku odměny, která mu náleží za výkon funkce za měsíc. Za odbornou kontrolní činnost, zda
investiční akce, na které byly získány dotace, probíhají dle projektové dokumentace a v souladu
s dotačními podmínkami -„Zborovice – oprava a rekonstrukce budovy dílen ZŠ Zborovice“ na
kterou byla získána dotace ve výši 90% a „Chodník a odstavné stání na ul. Hlavní v obci
Zborovice“ na kterou byla získána dotace ve výši 80%.
Paní Scheichenostová se ptala, kdy naposledy byla starostovi obce schválena odměna.
Pan Sokolínský uvedl, že to bylo v lednu v roce 2021.
Starosta obce ohlásil, že je ve střetu zájmů.
Starosta obce dal hlasovat o schválení mimořádné odměny starostovi obce ve výši 1,5 násobku
platu, který se řídí Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, za odbornou kontrolní činnost, zda investiční akce, na které
byly získány dotace, probíhají dle projektové dokumentace a v souladu s dotačními
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podmínkami -„Zborovice – oprava a rekonstrukce budovy dílen ZŠ Zborovice“ na kterou byla
získána dotace ve výši 90% a „Chodník a odstavné stání na ul. Hlavní v obci Zborovice“ na
kterou byla získána dotace ve výši 80%.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení č. XXIX/12: Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou odměnu starostovi obce
ve výši 1,5 násobku platu, který se řídí Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků, za odbornou kontrolní činnost, zda
investiční akce, na které byly získány dotace, probíhají dle projektové dokumentace a
v souladu s dotačními podmínkami -„Zborovice – oprava a rekonstrukce budovy dílen ZŠ
Zborovice“ na kterou byla získána dotace ve výši 90% a „Chodník a odstavné stání na ul.
Hlavní v obci Zborovice“ na kterou byla získána dotace ve výši 80%.

10) Diskuze
•

Pan Gazda se ptal, jak je to s údržbou potoka v obci, zda to má na starosti Povodí
Moravy. Domnívá se, že by bylo potřeba vyčisti koryto, aby nebyl problém v případě, že
by přišla větší voda. Starosta obce uvedl, že s Povodím Moravy jednal v roce 2021 asi
tři krát, s pracovníky obešel potok a ti neshledali nic neobvyklého. Proběhlo vysekání
zeleně s tím, že nic víc proto udělat nemohou. Doplnil, že je na zvážení zastupitelstva
obce jestli, jako v okolní obci, nevyčistit koryto na náklady obce. Osobně by se však do
toho nepouštěl a ví, že ani Povodí Moravy není těmto zásahům moc nakloněno.

•

Paní Kuciánová upozornila, že v případě, že si někdo pořizuje zvukový záznam, tak je
třeba, aby to bylo oznámeno. Paní Scheichenostová uvedla, že se domnívá, že zvukový
záznam pořizovat v případě veřejného jednání zastupitelstva obce může. Starosta uvedl,
že je to stejné nezákonné pořizování zvukového záznamu, jako paní Santusové. Paní
Kuciánová uvedla, že pokud to oznámí, že zvukový záznam bude pořizovat, pak je vše
v pořádku. Paní Scheichenostová řekla, že toto bere na vědomí a děkuje za upozornění.

11) Závěr
Starosta obce poděkoval za účast na XXIX. veřejném zasedání zastupitelstva obce
Zborovice v sále sokolovny Zborovice a pozval všechny občany k účasti na XXX. veřejném
zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční v měsíci březnu 2022

XXIX. veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno 27.1.2022 v 18:47.
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Vítězslav Hanák

Martin Vrána

______________________

______________________

starosta obce

zastupitel obce, ověřovatel

MUDr. Zuzana Plesníková

Radek Havlík

________________________

______________________

místostarostka obce

zastupitel obce, ověřovatel

