ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLOBICE
Termín konání: 10.2.2010 v 18.00 hodin
Místo konání: salonek Restaurace Amerika ve Zlobicích
Zahájení schůze v 18.05 hodin, přítomno 12 zastupitelů, jednání je usnášeníschopné

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení, schválení programu jednání
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Schválení žádosti o dotaci z programu POV
Schválení smlouvy o dopravní obslužnosti se Zlínským krajem
Schválení návrhu změny územního plánu obce Zlobice
Informace, různé
Diskuse
Návrh na usnesení
Závěr

Návrh na doplnění programu jednání:
žádost o odprodej pozemku pana Josefa Topiče, bytem Zlobice 150, jedná se o části parcel č. 1102,
1103, 1104 o celkové výměře cca 80 m2.
Žádost o prodej pozemku p. Josefa Kociána, bytem Zlobice 105, jedná se o p.č. 1243 o výměře 2045
m2 – orná půda.
Žádost občanů Bojanovic o zřízení elektrického zvonění v Bojanovicích.
Žádný ze členů zastupitelstva nechtěl pořizovat zápis ze schůze, nikdo nebyl „násilně“ pověřen na požízení
zápisu. Jednoduchý zápis pořídí starostka, bez podrobností.
Ad1) program jednání i s doplněním programu byl schválen, pro 10, zdrželi se 2.
Ad2) zvoleni ověřovatelé: Brhel, Lízal, pro 10, zdrželi se 2
Zvolena návrhová komise: Pálka, Červinka, pro 9, zdrželi se 3.
Ad 3) kontrola usnesení, byly projednány námitky proti zápisu ze zasedání ZO ze dne 20.11.2009 pana Šišky.
Připomínky jsou součástí tohoto zápisu, s vyznačením hlasování o jednotlivých bodech. Odsouhlasené
připomínky jsou tímto součástí zápisu ze dne 20.11.2009, k zápisu jsou připojeny.
Ad 4) rada obce doporučuje zastupitelstvu požádat o dotaci z programu POV na rekonstrukci místního rozhlasu.
Hlasování: 12 pro rekonstrukci místního rozhlasu.
Ad 5) zastupitelstvu byl předložen návrh smlouvy o dopravní obslužnosti se Zlínským krajem. Pro uzavření
smlouvy 11, 1 proti.
Ad 6) zastupitelstvu byl předložen návrh změny č. 1 územního plánu obce Zlobice. Pro návrh 9, 3 proti.
Ad 7) žádost o odprodej části p.č. 1102, 1103, 1104 o celkové výměře cca 80 m2 p. Josefa Topiče – záměr
prodeje byl schválen.

Ad 8) žádost o odprodej pozemku č. 1243 o výměře 2045 m2 – zastupitelů navrhují směnu části pozemku, bude
projednána s p. Kociánem na dalším zasedání ZO.
Ad 9) žádost občanů Bojanovice o zřízení elektrického zvonění v Bojanovicích v kapličce, záměr zřízení
elektrického zvonění byl schválen.
Ad 10) diskuse – v diskusi vystoupil p. Šiška
Ad 11) usnesení ze zasedání ze dne 10.2.2010
Zastupitelstvo schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program jednání s doplněným programem
Ověřovatele zápisu p. Brhela, p. Lízala
Návrhovou komisi p. Pálku, p. Červinku
Opravu zápisu dle přílohy ze dne 20.11.2009
Žádost o dotaci z programu POV na rekonstrukci místního rozhlasu
Vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce na rekonstrukci místního rozhlasu ve výši max. 220
tis. Kč.
7. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku za účelem dopravní obslužnosti na území Zlínského kraje
veřejnou autobusovou linkovou dopravou ve výši 41440,- Kč.
8. Návrh změny územního plánu č. 1 obce Zlobice
9. Záměr prodeje části pozemků p.č. 1102, 1103, 1104 v k.ú. Zlobice, žádost podává p. Josef Topič,
Zlobice 150.
10. Záměr zřízení elektrického zvonění v kapličce v Bojanovicích.

Zastupitelstvo neschvaluje:
1.

Záměr prodeje p.č. 1243 v k.ú. Zlobice – žádost podal p. Josef Kocián, zastupitelstvo doporučuje jednat
o směně části pozemku s p. Kociánem. Bude projednáno na dalším zasedání.

Ad 12) závěr
Zastupitelstvo projednalo všechny body zařazené do programu jednání.
Zasedání bylo ukončeno dne 10.2.2010 v 19.25 hod.

Starostka:
Zapsala:

Ověřovatelé zápisu:

