ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLOBICE
Termín konání: úterý 17.8.2010
Místo konání: salonek Restaurace Amerika ve Zlobicích
Zahájení schůze v 18.05 hod., přítomno 11 členů ZO, omluven Ftáčník, Joura, Urban, neomluven
Doležel, jednání je usnášeníschopné.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení schválení programu jednání
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Kontrola usnesení
Návrh smlouvy o dílo na obecní rozhlas
Žádost o prodej pozemku – p. Josef Kocián, p.č. 1243, k.ú. Zlobice, 2045 m2
Žádost o prodej pozemku – p. Evžen Balej, p.č. 1243, k.ú. Zlobice, 2045 m2
Žádost o prodej pozemku – p. Zdeněk Dias, p.č. 1243, k.ú. Zlobice, 2045 m2
Žádost o prodej pozemku – p. Jiří Tošovský, p.č. 1243, k.ú. Zlobice, 2045 m2
Žádost o prodej pozemku – Občanské sdružení Zlobice, Zdeněk Dias, p.č. 1243, k.ú. Zlobice,
2045 m2
10. Žádost o prodej pozemku – Zdeněk Dias, část p.č. 1117, k.ú. Zlobice
11. Námitky k prodeji pozemku č.p. 1243 – Občanské sdružení Zlobice, Zdeněk Dias
12. Námitky k prodeji pozemku p.č. 1102, k.ú. Zlobice, Občanské sdružení Zlobice
13. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (přípojka NN), Milan Šiška, Bojanovice 36
14. Různé
15. Diskuse
16. Usnesení
17. Závěr
Ad 1) hlasování o programu, námitka p. Šiška, v pozvánce chybně uvedeno jméno místo Milan, Josef.
Starostka se omluvila. Námitka k minulému zápisu – p. Šiška, starostka – námitky k zápisu má
předložit písemně pro příští zasedání ZO. Program schválen, 10 pro, 1 se zdržel (Dias). Starostka
vznesla dotaz na ověřovatele zápisu z minulé schůze, zda obsah zápisu souhlasí s obsahem zasedání
ZO. Pan Motalík – souhlasí. Pan Joura je omluven.
Ad 2) ověřovateli zápisu navrženi: Pálka, Brhel, hlasování: 7 pro, 4 se zdrželi, návrh nebyl přijat, nový
návrh: Dias, Šiška, hlasování: 9 pro, zdrželi se 2 (Dias, Šiška), návrh schválen. Volba návrhové komise:
Červinka, Ondra, hlasování: 8 pro, 3 se zdrželi, návrh schválen.
Ad 3) kontrola usnesení – splněno. Starostka zajistila schůzku s firmou SATTURN Holešov, účastnili se
4 členové ZO.
Ad 4) návrh smlouvy o dílo s firmou SATTURN Holešov, diskuse: Šiška – dotaz na počet hnízd a
tlampačů, odpovězeno. Hlasování: 10 pro, 1 se zdržel (Šiška), smlouva schválena.
Ad 5) záměr obce prodat pozemek p.č. 1243 v k.ú. Zlobice byl řádně zveřejněn. Diskuse: Dias – kvůli
opatřením navrženým při pozemkových úpravách nedoporučuje prodej, cena navržená 35 Kč/m2 je

malá, aspoň 500 Kč/m2. Šiška – Kocián to chce koupit, aby to mohl za draho prodat, je to na stavební
pozemek. Brhel – je to úzká nudla. Dias – voda půjde od lesa, má tam být zelený pás. Brhel – nikdy
tam voda netekla, voda jde z Větřáku od lesa. Červinka – ať Dias vysvětlí zkratky uvedené v námitkách
(v programu uvedené pod bodem 11). Dias – ať si to zjistí Červinka. Šiška – ať se to prodá dražbou.
Šiška – v Lutopecnách mají protivodňová opatření, u nás nic a není to zastupitelama, ale starostkou.
Dále v diskusi vystoupili: Šiška, Dias, Červinka, Brhel, Lízal. Šiška – starostka si koupila za pár korun
zahradu s garáží. Starostka – překvapená se ptá, jak ví, že to byl obecní majetek, je to nesmysl. Šiška –
obec mu v minulosti nechtěla prodat pozemek na garáž, Ondra mu to prý vysvětlil, že to nejde,
později se mu prodal pozemek na garáž na jiném místě. Vznikla diskuse o prodeji panelů – Šiška,
Brhel.
Návrh ceny – vyšší cena, nebyla upřesněna. Motalík – ti co podali žádosti o koupi pozemků tu vůbec
nejsou, aby se mohli vyjádřit.
Starostka nechala hlasovat. Šiška: námitka – proč hlasujeme o Kociánovi, když žádají i ostatní.
Starostka: budeme hlasovat dle pořadí, jak žádosti přišly. Diskuse: Šiška, Brhel, Červinka.
Návrh – prodat dražbou. Motalík – žádosti jsou úplně stejné, měl by si je aspoň napsat každý sám.
Brhel – jsou napsané u Diasů. Starostka – Balej a Novák nosí žádosti na úřad a říkají od koho je nosí.
Dias – starostka nechodila na pozemkové úpravy. Starostka – musíme hlasovat o všech žádostech
nebo si zase budete stěžovat.
Hlasování: pro 5, proti 3, zdrželi se 3 (Motalík, Ondra, Pálka), prodej nebyl schválen.
Ad 6) žádost o prodej pozemku p. Evžen Baleje, hlasování: pro 1 (Brhel), proti 8 (Červinka, Lízal, Dias,
Kozáková, Ondra, Žůrek, Šiška, Motalík), zdrželi se 2 (Hrušáková, Pálka). Prodej nebyl schválen.
Ad 7) žádost o prodej pozemku p. Zdeňka Diase, hlasování: pro 0, proti 8 (Brhel, Červinka, Lízal, Dias,
Ondra, Žůrek, Šiška, Motalík), zdrželi se 3 (Kozáková, Pálka, Hrušáková). Prodej nebyl schválen.
Ad 8) žádost o prodej pozemku p. Jiřího Tošovského, hlasování: pro 1 (Brhel), proti 7 (Červinka, Lízal,
Dias, Ondra, Žůrek, Šiška, Motalík), zdrželi e 3 (Kozáková, Pálka, Hrušáková). Prodej nebyl schválen.
Ad 9) žádost o prodej pozemku Občanského sd(ružení Zlobice (Zdeněk Dias), hlasování: pro 0, proti 9
(Brhel, Červinka, Lízal, Dias, Ondra, Žůrek, Šiška, Motalík, Hrušáková), zdrželi se 2 (Kozáková, Pálka).
Prodej nebyl schválen.
Zastupitelstvo navrhlo hlasovat o tom, aby se tento pozemek neprodával.
Hlasování : pro 5 (Brhel, Ondra, Žůrek, Dias, Šiška), zdrželo se 6 (Kozáková, Pálka, Hrušáková, Motalík,
Lízal, Červinka). Návrh byl zamítnut, pozemek se bude prodávat.
Zastupitelstvo navrhlo prodej formou dražby. Hlasování: pro 2 (Motalík, Ondra), proti 6 (Brhel, Lízal,
Kozáková, Dias, Žůrek, Šiška), proti 3 (Pálka, Hrušáková, Červinka). Návrh nebyl schválen.
Ad 10) žádost o prodej pozemku části p.č 1117, v k.ú. Zlobice, žadatel Zdeněk Dias. Diskuse: starostka
– nevíme, o kterou část pozemku se jedná. Dias – kolem pole. Brhel – kolek od zaměření hranice
s obcí se ztratil, Lízal se přidal do diskuse.
Dias – navrhl se vyloučit z hlasování. Hlasování: pro 6, zdrželo se 5. Návrh nebyl schválen.
Diskuse: Šiška – nevíme kolik metrů, Dias – nebudu se k tomu vyjadřovat, může udělat geometrický
plán, starostka – je po pozemkových úpravách, nevíme o co jde.
Hlasování: pro 0, proti 4 (Lízal, Brhel, Červinka, Kozáková), zdrželo se 7 (Hrušáková, Pálka, Ondra,
Dias, Šiška, Žůrek, Motalík). Záměr prodeje pozemku nebyl schválen.
Ad 11) námitky byly zahrnuty při projednávání bodu 5 – 9.

Ad 12) námitky k prodeji pozemku p.č. 1102. Starostka: pozemek byl již prodán, námitky jsou spíše
informativní. Diskuse: Dias – bylo prodáno moc metrů. Majitel pozemku p. Josef Topič odpovídal na
dotazy. Diskuse: Šiška, Lízal, Červinka.
Ad 13) návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (NN přípojka v Bojanovicích). Diskuse: Šiška – proč
se to projednává až teď. Starostka – zapomněla dát do programu na minulé zasedání.
Hlasování: pro 9 (Motalík, Lízal, Hrušáková, Pálka, Ondra, Žůrek, Dias, Červinka, Brhel), zdrželi se 2
(Kozáková, Šiška). Návrh zřízení věcného břemene byl schválen.
Ad 14) Různé
Starostka přednesla zprávu z rady obce, rada projednala přípravu zasedání ZO, diskuse: Dias.
Ad 15) Diskuse
Šiška – návrh jmenování do komise pro zjišťování průběhu hranic pozemků při komplexních
pozemkových úpravách v k.ú. Bojanovice u Zlobic. Hlasování: pro 10, 1 se zdržel (Šiška). Pan Milan
Šiška byl jmenován do výše uvedené komise.
Šiška: řešení případů, kdy má někdo zahradu v obecním. Diskuse: Lízal, Šiška, Červinka.
Ředitelka MŠ Zlobice: Občanské sdružení Zlobice si stěžuje na Krajském úřadě, že neposkytuje
informace, MŠ měla dovolenou. Dias – máme právo na informace, Frajtová odpovídá. Červinka –
občanské sdružení se zakládá, aby něco fungovalo, ne aby do všeho rýpalo. Šiška – v MŠ se děje
zvůle. Starostka: občanské sdružení si stěžovalo na Krajském úřadě, že jsem si vzala dovolenou,
místostarosta jezdí kamionem do zahraničí. Diskuse k místostarostovi – Dias, Červinka.
Červinka – co bude na tom Vinohradě. Brhel – napiš občanskému sdružení a oni ti odepíšou.
Motalík – pořád jenom drbou do MŠ. Dias, Šiška – máme právo na informace. Brhel – kdo to chtěl
vědět, jenom Dias a pan Šiška. Frajtová – pan Šiška nechce nechat zavřít MŠ, mu stačí, když vyhodí
mě. Šiška – to není pravda, podá na ředitelku MŠ žalobu.
Starostka: přečetla část článku z Týdeníku Kroměřížska, kde Občanské sdružení Zlobice píše, že kvůli
pochybení starostky zaplatila obec řadu milionů korun. Ptá se, proč píšou lži. Dias neodpověděl,
starostka mu rozbila okno a vyhrožuje mu. Starostka – je to lež.
Diskuse: Dias, Šiška. Občanka Horáková – proč ti dva tady jenom řvou.
Ad 11) usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.
2.
3.
4.

Ověřovatel zápisu p. Diase, p. Šišku
Návrhovou komisi: p. Červinku, p. Ondru
Smlouvu o dílo s firmou SATTURN Holešov na rekonstrukci obecního rozhlasu
Smlouvu o zřízení věcného břemeno (NN přípojka)

Zastupitelstvo obce jmenuje:
1. Pana Milana Šišku, Bojanovice 36 do komise pro zjišťování průběhu hranic pozemků při
komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Bojanovice u Zlobic
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ověřovatele zápisu p. Pálku a p. Brhela
Prodej p.č. 1243 v k.ú. Zlobice Josef Kociánovi
Prodej p.č. 1243 v k.ú. Zlobice Evženu Balejovi
Prodej p.č. 1243 v k.ú. Zlobice Zdeňku Diasovi
Prodej p.č. 1243 v k.ú. Zlobice Jiřímu Tošovskému
Prodej p.č. 1243 v k.ú. Zlobice Občanskému sdružení Zlobice (Zdeněk Dias)

7. Záměr prodeje části p.č. 1117 v k.ú. Zlobice Zdeňku Diasovi
8. Zamítnout prodej p.č. 1243 v k.ú. Zlobice
9. Prodej formou dražby pozemek p.č. 1243 v k.ú. Zlobice.
Ad 11) zastupitelstvo projednalo všechny body zařazené do programu.
Zasedání bylo ukončeno dne 17.8.2010 v 19.25 hodin.

Starostka:
Zapsala:
Ověřovatelé zápisu:

