ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLOBICE
Termín konání: 24.6.2010
Místo konání: salonek Restaurace Amerika ve Zlobicích
Zahájení schůze v 18.08 hod., přítomno 14 členů ZO, omluven Ftáčník, jednání je usnášeníschopné

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení, schválení programu jednání
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Závěrečný účet obce ZLOBICE za rok 2009
Žádosti o odkup nemovitostí
Žádost o finanční příspěvek na el. zvonění v kapličce v Bojanovicích
Žádosti občanů
Nabídky na rekonstrukci obecního rozhlasu
Diskuse
Návrh na usnesení
Závěr

Starostka dala návrh na doplnění programu o body:
- Rozpočtové opatření obce Zlobice
- Návrh na změnu počtu zastupitelů pro komunální volby 2010.
Ad 1) navržený program s doplněnými body programu byl schválen, 12 pro, 2 se zdrželi.
Starostka vznesla dotaz ověřovatelům zápisu z minulé schůze, zda obsah zápisu souhlasí s obsahem
zasedání minulého zasedání ZO. P. Urban – souhlasí, p. Doležel – souhlasí.
Ad 2) ověřovateli zápisu navrženi: p. Lízal, p. Motalík, 14 pro, schváleno
Návrhová komise: p. Ondra, p. Joura, 13 pro, 1 se zdržel, schváleno.
Ad 3) kontrola usnesení z minulého zasedání – splněno
Ad 4) projednání závěrečného účtu obce Zlobice za rok 2009, přednesla p. Rašínová, diskuse
k tomuto bodu, dotazy k jednotlivým položkám p. Dias, p. Šiška. Písemnou námitku podalo občanské
sdružení Zlobice, zástupce nebyl přítomen, nikdo nevysvětlil co požadují.
Hlasování o závěrečném účtu: 12 pro, 2 proti (Dias, Šiška).
Návrh hlasování o výsledku hospodaření MŠ Zlobice: ZO schvaluje výsledek hospodaření MŠ Zlobice a
jeho rozdělení do fondu odměn a fondu rezervního. 11 pro, 2 se zdrželi (Joura – WC).
Do tohoto bodu bylo zahrnuto hlasování o rozpočtovém opatření č. 1/2010. Navýšení celkem
71.200,- Kč. 12 pro, 2 se zdrželi (Dias, Šiška).
Ad 5) žádosti o odkup nemovitostí:

-

Josef Topič, Zlobice 150, záměr prodeje byl řádně zveřejněn. Dle geometrického plánu se
jedná o parcely č. 1102/2, 1103/2, 1104/2 v k. ú. Zlobice o výměře 144 m2. P. Šiška –
námitka: chtěl 80 m2. Návrh ceny: 35 Kč/m2.
Hlasování: 11 pro, 2 se zdrželi: Dias, Ondra, 1proti: Šiška. Schváleno.

-

Žádost p. Josefa Kociána, navržen záměr prodeje parcely č. 1243, výměra 2045 m2, p. Šiška
námitka – všechno vytunelujte.
Hlasování 10 pro, 2 se zdrželi: Doležel, Žůrek, 2 proti: Dias, Šiška. Záměr prodeje byl schválen.

-

Žádost o odprodej p. Zdeňka Diase st., část parcely č. 1117, list vlastnictví 1117. Takovýto
pozemek obec nevlastní, nebylo hlasováno. Diskuse: Lízal, Šiška, Dias.

-

Žádost o odprodej o odprodej pozemku p. Kamila Rehuše, Bojanovice 67, část parcely č. 29
v k. ú. Bojanovice, pozemek žádá na umístění plechové garáže. Záměr prodat cca 3 x 5 m
parcely. Hlasování: 14 pro, záměr prodeje byl schválen.
Ad 6) žádost o finanční příspěvek na el. zvonění v kapličce v Bojanovicích. Sbírka občanů
Bojanovic činí cca 7 tis. Kč, obec navrhuje doplatit cca 23 tis. Kč, dle faktury. Diskuse: p.
Ondra. Hlasování o fin. příspěvku na el. v kapličce ve výši cca 23 tis. Kč: pro 13, 1 se zdržel:
Brhel.

-

Ad 7) návrh počtu členů ZO Zlobice do příštího volebního období
Návrh občanského sdružení Zlobice na 7 členů, diskuse p. Šiška, chce rozpravu, starostka: má
taky právo na návrh, ale musíme hlasovat o návrhu obč. sdružení. Hlasování: 2 pro, proti 10,
2 se zdrželi.
-návrh p. Šišky na počet členů 9, hlasování: 2 pro, 7 proti, 5 se zdrželo.
Počet členů ZO do příštího volebního období zůstává 15.

-

Žádost občanů Zlobic p. Baleje a p. Dvořákové, opakované žádosti, již bylo projednáváno,
návrh zabývat se opětovně žádostí, hlasování: pro 2, proti 7, zdrželo se 5. Návrh nebyl
schválen.

-

Žádost p. Tetery o sekání trávy ve Zlobicích na pozemku před bytovým domem č.p. 129, který
není obecní. Hlasování: 5 pro, 1 proti, 8 se zdrželo. Návrh na sekání trávy nebyl schválen.

-

Žádost občanského sdružení Zlobice na změnu dopravního značení. Starostka: ať si nechá
obč. sdružení udělat projekt u firmy VYDOZ a tento předá obci, kde bude odborně
posouzeno, zda tyto opatření mohou být v obci uplatněny. Hlasování o změně dopr. Značení
v obci: 5 pro, zdrželo se 9, návrh nebyl schválen.

-

Podmět (asi podnět) občanského sdružení Zlobice na zpřístupnění hřiště ve Zlobicích.
Starostka: fotbalové hřiště ve Zlobicích má v pronájmu občanské sdružení TJ Sokol Zlobice, ať
se na ně obrátí. Diskuse: p. Večerka – předseda TJ Sokol Zlobice, nikdo se na mě neobrátil,
upozorňuje i na bezpečnostní kriteria, je potřeba dohodnout podmínky a termín. Diskuse:
Šiška, Joura a další, hádka, je možno si pronajmout „ohradu“ apod. Občanské sdružení
Zlobice se obrátí na TJ Sokol Zlobice.

Ad 8) Nabídky na rekonstrukci obecního rozhlasu

formy výběru firmy. Po diskusi zastupitelé jednohlasně odsouhlasili bezdrátový rozhlas, bude
přizvána k prezentaci firma SATURN HOLEŠOV, která je obci nejblíže. Termín bude oznámen
starostkou.
Ad 9) diskuse
p. Šiška: jak je to s hospodářkou na obci, zda p. Rašínová pracuje nebo ne. P. Rašínová
pracuje na dohodu o pracovní činnosti, nabídky uchazečů přišli, však žádný vhodný uchazeč
zatím na tuto momentálně složitou práci není. P. Rašínová vysvětluje náročnost nového
účetnictví státu.
Ad 10) usnesení
Zastupitelstvo obce Zlobice schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ověřovatele zápisu p. Lízala, p. Motalíka
Návrhovou komisi p. Ondru, p. Lízala
Závěrečný účet obce Zlobice za rok 2009
Rozpočtové opatření č. 1/2010
Výsledek hospodaření MŠ Zlobice za rok 2009 a jeho rozdělení do fondu odměn a fondu
rezervního
Prodej pozemku p.č. 1102/2, 1103/2, 1104/2 v k.ú. Zlobice o výměře 144 m2 p. Josefu
Topičovi, Zlobice č. 150
Záměr prodat pozemek p. č. 1243 v k.ú. Zlobice o výměře 2 045 m2, žadatel Josef Kocián,
Zlobice č. 105
Záměr prodat pozemek č. p. 29 v k.ú. Bojanovice, žadatel Kamil Rehuš, Bojanovice č. 67
Finanční příspěvek ve výši cca 23 tis. Kč na el. zvonění kapličky v Bojanovicích
Rekonstrukci obecního rozhlasu formou – bezdrátovou.

Zastupitelstvo obce Zlobice neschvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.

Počet členů ZO do příštího volebního období na 7
Počet členů ZO do příštího volebního období na 9
Projednání návrhu občanů p. Baleje a p. Dvořákové
Žádost p. Tetery o sekání trávy
Změnu dopravního značení
Zastupitelstvo obce Zlobice neprojednává:
1. Žádost p. Zdeňka Diase st. o prodej pozemku – pozemek takto uveden neexistuje.
Zastupitelstvo obce Zlobice ukládá:

1. Starostce obce Zlobice zajištění schůzky členů ZO a firmy SATURN HOLEŠOV.
Ad 11) zastupitelstvo projednalo všechny body zařazené do programu.
Zasedání bylo ukončeno dne 24.6.2010 ve 20.16 hod.

Starostka:
Zapsala:
Ověřovatelé zápisu:

