ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce Zlobice

Termín konání: pondělí 20.12.2010 v 18 hodin
Místo konání: salonek restaurace „Amerika“ ve Zlobicích

Program: 1) Zahájení
2) Slib nových členů zastupitelstva
3) Schválení programu jednání
4) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
5) Informace z jednání rady
6) Jednací řád ZO Zlobice
7) Rozpočet obce Zlobice na rok 2011 a rozpočtový výhled
8) Odměny členů ZO Zlobice
9) Schválení nových členů výborů a jejich odměňování
10) Rozpočtové opatření č.3 pro rozpočet na rok 2010
11) Inventury
12) Uzavření prodejny v Bojanovicích – odklad splacení půjčky
13) Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 208 a 209
v k.ú. Bojanovice, zapsaných na LV 10001
14) Informace
15) Závěr
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1. Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Zlobice zahájila 18.05 hodin starostka obce p. Stanislava Šišková.
Přítomno dle prezenční listiny 14 zastupitelů, jeden omluven – p.Uherec Kamil, který se dostaví
v průběhu jednání.
2. Slib nových členů zastupitelstva
P. starostka seznámila přítomné, že dvě členky zastupitelstva podaly rezignaci a na jejich místa
nastupují noví členové, vyzvala je ke složení slibu. Zatím je zastupitelů přítomno 14 a schůze je
usnášení schopná.
Nová členka p.Dis. Martina Frajtová složila slib a p. Uherec Kamil složí slib v průběhu jednání.
3. Schválení programu jednání
P. starostka přednesla návrh o natáčení průběhu jednání schůze zastupitelstva a navrhla o tom
hlasovat.
Usnesení č.1 - ZO schvaluje natáčení průběhu jednání schůze na diktafon.
Výsledek hlasování: pro 14 proti 0 zdržel 0
P. starostka seznámila přítomné s programem jednání zastupitelstva.
Usnesení č. 2 - Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání schůze.
Výsledek hlasování: pro 13 proti 0 zdržel 1
4. Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Do návrhové komise byli navrženi – p. Skácelová Alena a p. Červinka Oldřich.
Usnesení č. 3 - ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení Červinka Oldřich, Skácelová Alena
Výsledek hlasování: pro 14 proti 0 zdržel 0
Ověřovatelé zápisu byli navrženi – p. Lízal František a p. Susová Alena
Usnesení č. 4 - ZO schvaluje ověřovatele zápisu p.Lízal František, Susová Alena
Výsledek hlasování: pro 14 proti 0 zdržel 0
5. Informace z jednání rady
O jednání rady obce podala informaci p. starostka. Rada obce Zlobice se sešla dvakrát.
Hlavním bodem jednání rady dne 6.12. 2010 bylo prodloužení smlouvy o projednávání přestupků
Městským úřadem, Kroměříž, která by vypršela 1.1.2011. Smlouva byla prodloužena dodatkem do
31.10.2014. Pokud bychom tak neučinili, museli bychom zřídit přestupkovou komisi. To vyžaduje
odbornost pro vykonávání této funkce a také nemalé finanční prostředky. Dne 29.11.2010,
kdy měla rada první zasedání, vzala na vědomí rezignaci dvou členek zastupitelstva, dle výsledků
voleb nastoupili do zastupitelstva noví členové. Rada projednala návrh rozpočtu obce s ohledem na
návrhy a požadavky na dotace od organizací a spolků obce. Projednala návrh odměn členům
zastupitelstva a členům výborů a schválila z ušetřených mzdových prostředků MŠ vyplacení odměn.
Projednala smlouvu o věcném břemeni za úplatu, která bude projednávána v bodě 13 na jednání
zastupitelstva. Dále rada doporučila kontrolu a obnovu smluv, které má obec uzavřenou s jinými
institucemi. Protože p.Skřipcová J. podala žádost o uzavření prodejny v Bojanovicích k 31.12.2010
uložila rada p. starostce prověření smlouvy o pronájmu s p.Skřipcovou, zda tam nehrozí z toho
důvodu nějaké sankce. Dále uložila sboru pro občanské záležitosti uspořádat besedu s důchodci
v lednu 2011. Dále uložila provést inventury do 31.12.2010.
Na zasedání rady 6.12.2010 bylo domluveno vydání vánočního čísla Zloboje, které by měli občané
dostat do 22.12.2010. Byla ustanovena redakční rada ve složení-p.Danková S.,Bráblíková I.
a p. Lučan J.. Bylo doporučeno schválit smlouvu o pronájmu pozemků s Agrodružstvem Postoupky.
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Rada doporučila schválit smlouvu o uzavření prodejny v Bojanovicích k 31.12.2010 a žádost o
prodloužení splatnosti půjčky na rozjezd činnosti obchodu do 31.3.2010. Rada byla informována, že
v době od 13.12.2010 proběhne kontrola z KÚ a vyzvala starostku, aby o kontrole informovala i p.
Rašínovou. Ta se omluvila z důvodu plánovaného lékařského zákroku.
Dále rada schválila termín konání zastupitelstva v pondělí 20.12.2010 v 18.00 hodin. P. starostka
vyzvala přítomné zda mají k tomu bodu nějaké připomínky.
Přihlásil se p. Dias s dotazem, kdy budou zastupitelé seznámeni s usnesením rady. P. starostka
odpověděla, že zápis z jednání a usnesení bylo vyhotoveno do 7 dní a je k nahlédnutí v úřední době na
obecním úřadě. P. Dias se ptal, zda bude zveřejněn na internetových stránkách, p. starostka sdělila dle
toho, jak se zastupitelstvo dohodne, protože to zákon neukládá. Záleží tedy na rozhodnutí
zastupitelstva.
P.Odstrčilík měl dotaz na Zloboj, zda je možné dát ještě nějaký příspěvek a kdy vyjde další. P.
starostka sdělila, že toto číslo je již uzavřené a další bude podle potřeby, asi brzy, aby v něm byly
zveřejněny vyhlášky o poplatcích. Proto bude muset být také brzy zasedání zastupitelstva.
Na jednání se dostavil p. Uherec Kamil. P.starostka ho přivítala a požádala, aby složil slib. P.Uherec
slib složil předepsaným způsobem.
Usnesení č. 5 - ZO bere na vědomí informace ze zasedání rady obce Zlobice.
Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel 0
6. Jednací řád zastupitelstva obce
Na ustavující schůzi byl zastupitelům předán jednací řád. K výzvě zda mají přítomní nějaké výhrady či
návrhy na změnu nebylo připomínek, pouze bude provedena změna v tom, že již nejsou okresy.
Usnesení č.6 - Zastupitelstvo obce schválilo na základě ustanovení § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, jednací řád Zastupitelstva obce Zlobice.
Výsledek hlasování:
pro 13 proti 0
zdržel 2
7. Rozpočet obce Zlobice na rok 2011 a rozpočtový výhled
Návrh rozpočtu byl předán všem zastupitelům, k tomuto rozpočtu byl p. starostkou ještě doložen návrh
rozpočtového výhledu na rok 2011 až 2013. Rozpočtový výhled byl předán až nyní z toho důvodu, že
dle zákona původní výhled schválený při minulém rozpočtu byl v pořádku, ale kontrolou z kraje bylo
doporučeno jeho přepracování a po schválení v zastupitelstvu vyvěšení na úřední desce. Rozpočtový
výhled je vodítkem pro další roky, ale není plně závazným. Úpravy byly provedeny na základě změn
v budoucích příjmech a možných výdajích do roku 2013. V roce 2013 je uvažováno se zahájením
budování čistírny odpadních vod.
P. starostka vyzvala přítomné, aby se k rozpočtu vyjádřili.
P.Kocián měl připomínku, proč nejsou u návrhu uvedeny částky příjmů za minulého období a výše
dotací spolkům a organizacím, kterým přispíváme a podle čeho se jim částka dává. Odpověděla p.
starostka, že srovnávací tabulky do návrhu rozpočtu na příští rok nepatří, má se schvalovat rozpočet na
r.2011. Bylo možné se přijít podívat na obec, jaké částky byly v předchozích letech poskytovány.
K rozpočtu byly předloženy jednotlivé požadavky organizací a spolků o tom, kolik by si
představovaly, že by chtěly dostat od obce na svou činnost. Požadavky si podaly všechny spolky,
kromě myslivců, kteří tedy v rozpočtu nejsou. Další připomínku měla p. Kočařová žádala vysvětlení,
proč byla v rozpočtu krácena MŠ na dotacích o 40 tis. oproti loňskému roku, k této připomínce se
připojil i p. Kocián. P. starostka podala vysvětlení, MŠ dostala o 40 tis.méně proto, že školka si
neplatí žádné energie, vše za ni hradí obec, přispívá na stravu, dopravu i pomůcky. Ověřením u jiných
obcí, kolik školkám dávají, bylo zjištěno, že v průměru to vychází na jedno dítě 5.000,- Kč do
rozpočtu. Při maximální kapacitě 27 dětí to dělá 135.000,- Kč. V rozpočtu je navrženo 140.000,- Kč a
když se zjistí, že potřeby školky jsou během roku vyšší, je možné rozpočtové opatření. Uvedla, že si
myslí, že v budoucnu čekají obec změny v technickém zázemí MŠ, oprava budovy, dle sdělení
p.ředitelky kontrola komínu zjistila, že se drolí a bude nutná oprava,takže je potřebné šetřit.
Snížen byl i požadavek církve o 20 tis. Požadavek byl 70 tis.na rekonstrukci soch, v návrhu je pouze
50 tis. Rozpočet byl sestaven na základě požadavků a podle toho, co si budeme moci dovolit. Hasiči
dostali to, o co si požádali, protože v minulém období část přenechali sportovcům a nyní si to
vyrovnali. Takže sportovci dostali 50 tis., hasiči 20 tis., svaz žen 5 tis., krácen byl požadavek 20 tis.
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Ferdyšově divadelní spol. o 5 tis. dostali tedy 15 tis. stejně jako sbor pro občanské záležitosti na
obnovu jeho činnosti.
Pan Lízal Z. měl dotaz na příspěvek pro školní děti. Na obec přišel soupis dětí , které navštěvují
základní školy v Kroměříži a dle toho se bude počítat i příspěvek na neinvestiční výdaje.
Paní ředitelka MŠ měla připomínku k tomu kolik činí příspěvek na dítě, je to prý směšné, když na děti
dostáváme od státu. Další připomínka byla k tomu, že si musí ze svých prostředků platit účetní a tak
budou od nového roku kráceny na mzdách, osobním ohodnocení, že je to nespravedlivé, když školka
dělá i pro veřejnost.
P.starostka odpověděla proti tomuto se nedá nic říct jenom to, že má informace, že účetní je
zaměstnanec školky a školky dostanou od nového roku přidáno. Dle nového nařízení budou
zastupitelé od nového roku kráceni na odměnách o 5% a zaměstnanci obce o 10%. P.starostka řekla,
v rozpočtu zůstane pro MŠ částka 140 tis. a že rezerva v rozpočtu zajišťuje možnost navýšení částky
pro MŠ. Kontrola z KÚ doporučila po schválení rozpočtu uzavřít smlouvy o poskytnutí a použití
dotací a jejich vyúčtování s jednotlivými subjekty. Dále p. Ing.Gajdůšek upozornil na to, že již v radě
bylo diskutováno o hospodaření školky a nebyly jasně vysvětleny položky vydané za stravu pro děti
v MŠ. P.starostka podala informaci o tom, že začátkem roku bude v MŠ provedena kontrola
hospodaření. Dále bude nutné přepracovat zřizovací listinu pro MŠ. Paní Skácelová měla také
připomínku, že od státu žádné příspěvky na školku obec nedostává, protože obec je zřizovatelem MŠ,
tak jí musí dotovat ze svých prostředků. Pan Odstrčilík se ptal na práci účetní v MŠ. Bylo mu sděleno,
že účetní je ve školce na úvazek 0,1 s platem za rok 36.000,- Kč. Pan Ing.Fr. Lízal se ptal, jak se
došlo na částku 5.000,- Kč na dítě , kterou přispíváme. P.starostka odpověděla, že se informovala na
jiných obcích, kolik asi přispívají na školky a dle toho se uvažovalo o této částce do rozpočtu.
Pan Kocián měl připomínku k odvozu, uložení a vážení komunálního odpadu a navrhl udělat kontrolu.
Odpověděla p. starostka, že platíme za skládkování a odvoz, dále dostáváme zpět peníze za tříděný
odpad. Pan Barnet se dotázal zda máme novou hospodářku a k tomuto se připojil i pan Kocián a ptal
se, zda bylo vypsáno výběrové řízení na místo hospodářky. Vysvětlení podala p.starostka, jak víte na
ustavující schůzi 15.11.2010 mi bylo sděleno paní Rašínovou-hospodářkou, že má smlouvu do
30.11.2010 a že se mnou dál spolupracovat nebude. Pomáhá mi v začátku p. Žůrková na dohodu,
pouze dočasně, nechce tuto práci vykonávat trvale. Bude vypsáno výběrové řízení pravděpodobně
v lednu nebo únoru.
Usnesení č.7 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Zlobice na rok 2011.
Výsledek hlasování:
pro 10
proti 0 zdržel 5
Usnesení č.8 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na roky 2011 -2013.
Výsledek hlasování:
pro 15
proti 0 zdržel 0
8. Odměny členů ZO Zlobice
Odměňování členů zastupitelstva se řídí nařízením vlády č. 37/2003 Sb., v příloze tohoto nařízení jsou
uvedeny maximální částky pro odměňování členům zastupitelstva, pokud by se vyplácely, došlo by ke
zruinování obecního rozpočtu. Rada projednala odměňování a navrhla – zastupitelům 250,- Kč,
zastupiteli a členovi výboru 350,- Kč, zastupiteli a předsedovi výboru 650,- Kč, místostarostovi
4.000,- Kč. Zastupitelstvo musí rozhodnout, od kdy se budou tyto odměny vyplácet. Dle novely
nařízení vlády budou tyto částky sníženy od 1.1.2011 o 5%.
Pan Kocián se dotázal, zda se může této částky vzdát pro dobročinnou organizaci. Odpověď je, že
nelze, zastupitel si jí musí převzít a potom jí sám může darovat. Pan Dias měl připomínku, že odměny
i po snížení jsou vyšší než v minulém období a chtěl vyjádření, jak bude vykazovat svoji práci
místostarosta, který má odměnu ve výši 4.000,- Kč. P.starostka odpověděla, že by byla nerada, aby
někdo srovnával staré zastupitelstvo s novým a to z toho důvodu, že zatím pokud potřebovala s něčím
poradit nebo se sejít k projednání některých věcí, nebyl problém. Zatím se všichni zastupitelé snaží
pomáhat. Řekla, že hodlá dělat se zastupiteli pracovní schůzky, z nich samozřejmě nemůže vzniknout
zápis či nějaká usnesení, ale mohou se prodiskutovat veškeré záležitosti. Musel se nachystat rozpočet a
výhled rozpočtu, abychom neměli rozpočtové provizorium, budou se dělat inventury, které musí být
do 31.12.2010 hotové. Paní Susová se přihlásila s tím, že by se neměly odměny zastupitelů snižovat a
zvlášť ne místostarostovi, kterého jsme si vlastně zvolili a že ví, že vždy na zastupitelstva a radu
chodil. Má svoje povinnosti, které mu ze zákona plynou.
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Usnesení č. 9 - Zastupitelstvo obce schvaluje odměny členů ZO Zlobice dle nařízení vlády č.37/2003
Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, platného ke dni 23.1.2009. Odměny budou
vyplaceny za měsíc prosinec 2010.
Výsledek hlasování:
pro 13 proti 0
zdržel 2
Usnesení č. 10 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí novelu nařízení vlády č. 37/2003 Sb., a
s účinností od 1.1.2011 se bude při vyplácení odměn postupovat dle novelizovaného nařízení.
Výsledek hlasování:
pro 15 proti 0
zdržel 0
9. Schválení nových členů výborů a jejich odměňování
Předsedové výborů byli požádáni o sdělení členů jednotlivých výborů.
Finanční komise – p.Lízal Zbyněk – předseda, Bečvářová B., Bc.Lízalová E. – členové výboru
Kontrolní komise – p.Odstrčilík Zdeněk – předseda, Ing.Lízal Fr.,Mgr.Vrtalová M.,Mgr.Gajdůšková
M.-členové výboru a další členové ještě nebyli osloveni, předpokládáme celkem sedm členů.
Kulturní výbor – Kočařová Lenka – předseda výrobu, Lechnerová S., Kociánová P.,Frajtová
Y.,Topičová Z.,Frajt J.,Trávníčková M.,Spáčilová A.-členové výboru
Sociální výbor – Susová Alena-předseda,Skácelová A.,Cencingrová D.-členové výboru
Sbor pro občanské záležitosti - Žůrková Hana - předseda,Susová A.,Uhercová J.- členové
Členové výborů budou odměňováni l x ročně.
Přihlásil se pan Šiška - za mnou někdo tvrdí, že se nic neplatilo, není to pravda a dá se to ověřit.
Usnesení č. 11 - ZO schvaluje členy finančního, kontrolního, kulturního, sociálního výboru a členů
SPOZ a jejich odměňování 1 x ročně.
Výsledek hlasování:
pro 15 proti 0
zdržel 0
10. Rozpočtové opatření č. 3 pro rozpočet na rok 2010
Rozpočtové opatření č. 3 bylo navrženo zastupitelstvu z důvodu toho, že přišly do rozpočtu částky
daně z přidané hodnoty, daně ze samostatné výdělečné činnosti, daně z nemovitosti, obec dostala
dotaci na rozhlas, dále to byly menší částky jako z prodeje pozemku, úroky, takže se celkové příjmy
zvýšily o 416 tis. Tyto příjmy byly rozděleny do výdajů tak, že se zvýšily výdaje na osvětlení, vzhled
obce a požární ochranu, kapitálové výdaje o 216 tis., a zbytek 178 tis. vytvořil rezervu na běžné
výdaje. Celkové výdaje se na výšily také o 416 tis., aby byl rozpočet vyrovnán. Rozpočtová opatření
se musí v průběhu roku dělat, protože dochází ke změnám příjmů i výdajů. Dále bylo zastupitelstvo
informováno o tom, že ještě do konce roku mohou vzniknout další změny v příjmech a výdajích a bylo
požádáno, aby dalo souhlas k provedení posledního rozpočtového opatření starostkou. Dále p.starostka
informovala zastupitele o vyplacení odměny odstupující starostce Mgr.Kozákové. Nárok na odměnu
ve výši 1+5 platů, jednorázově nebo měsíčně, má na základě zákona o obcích a může jí být pozastaven
jen v případě trestního stíhání. Zastupitelstvo nedostalo možnost rozhodnout o způsobu vyplacení
odměny, protože p.Rašínová provedla jeho výpočet a zaúčtování v měsíci listopadu. Kontrola
doporučila o tom informovat zastupitelstvo. Kontrola také zjistila, že došlo k porušení rozpočtové
kázně v nedodržení účelovosti dotace na místní rozhlas a doporučila, po domluvě s KÚ, sjednání
nápravy. Dále požádala zastupitelstvo o povolení dělat rozpočtová opatření během roku
v neočekávaných případech jako je havárie,nouze či odvrácení škod atd. O těchto opatřeních bude
zastupitelstvo informováno na jeho nejbližším zasedání s ústním odůvodněním, proč bylo rozpočtové
opatření provedeno.
Usnesení č. 12 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2010.
Výsledek hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel 1
Usnesení č. 13 - Zastupitelstvo obce pověřuje provedením posledního rozpočtového opatření za rok
2010 starostku obce.
Výsledek hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel 1
Usnesení č.14 - Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starostky obce k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření v roce 2011 v následujícím rozsahu:
a) do 20.000,- Kč jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další
nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů)
b) rozpočtová opatření v částkách vyšších může starostka obce samostatně provádět jen při
rozpočtovém zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů (dotace)
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c) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárie nebo stavu
nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrad je vázáno penalizací
d) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
realizován.
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci starostky na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového
opatření starostkou a jejího stručného ústního odůvodnění.
Výsledek hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel 1
Usnesení č. 15 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí sdělení, že odměna Mgr. Kozákové při skončení
funkčního období, jí byla vyplacena jednorázově bez možnosti projednání novým zastupitelstvem
obce.
Výsledek hlasování:
pro 14
proti 0 zdržel 1
Usnesení č. 16 - Zastupitelstvo obce ukládá starostce projednání nápravy porušení rozpočtové kázně
ve smyslu nedodržení účelovosti poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu na místní rozhlas
s příslušnými pracovníky KÚ, aby se předešlo vrácení dotace.
Výsledek hlasování:
pro 13
proti 0 zdržel 2
11. Inventury
Na základě rozhodnutí rady a příkazu o provedení inventarizace musí být provedeny inventury do
31.12.2010. Byly navrženy tyto komise.
Komise pro Bojanovice provede inventury v knihovně, obchodě, hřišti, soc.zařízení a požární
zbrojnici, předseda komise p.Danková S.,členové komise jsou p.Skácelová A., p.Piškula R.
Komise pro Zlobice provede inventury v MŠ, na obecním úřadě a v garáži obce, předseda komise p.
Odstrčilík Z., členové komise jsou p. Červinka O.,Ing.Lízal Fr.,p.Dias Z.,p.Ing.Gajdůšek M.
Komise pro Zlobice provede inventury v hasičské zbrojnici, předseda komise p.Uherec K.,členové
komise p. Kocián J., p.Brhel I.
Podklady pro inventury budou nachystány 22. 12 2010 ráno k vyzvednutím u hospodářky obce
Usnesení č.17 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí příkaz k provedení inventury obecního majetku ke
dni 31.12.2010 a složení inventarizačních komisí.
Výsledek hlasování:
pro 15
proti 0 zdržel 0
12. Uzavření prodejny v Bojanovicích – odklad splacení půjčky
Paní Skřipcová podala žádost o uzavření prodejny v Bojanovicích a ukončení nájemní smlouvy, je to
tedy výzva tomu, kdo by měl zájem v Bojanovicích prodejnu otevřít. Zároveň požádala o prodloužení
termínu pro splacení půjčky od obce.
Usnesení č. 18 - Zastupitelstvo souhlasí se zaplacením zbylé částky půjčky od Obce Zlobice ve výši
40.000,- Kč paní Skřipcovou Janou, do 31.3.2011.
Výsledek hlasování:
pro 15
proti 0 zdržel 0
13. Smlouva o zřízení věc.břemene na pozemcích p.č. 208 a 209 v k.ú. Bojanovice zaps. v LV 10001
Jedná se o smlouvu na pozemku v Bojanovicích na hranici s pozemkem pana Válka na přípojku
elektrického vedení. Jedná se o 50m přípojky za úplatu tohoto věcného břemene ve výši 2200,- Kč.
Pan Odstrčilík se dotázal, zda tato přípojka bude sloužit pouze jednomu domu nebo více. P.starostka
odpověděla, že zatím bude sloužit pro ten jeden dům, ale v budoucnu si myslí, že by mohla být i pro
další domy.
Usnesení č.19 - Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene na pozemcích p.č. 208 a 209 v k.ú. Bojanovice ve vlastnictví Obce Zlobice za
jednorázovou úplatu v celkové výši 2.200,-Kč.
Výsledek hlasování:
pro
15
proti 0 zdržel 0
14. Informace
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Paní starostka informovala zastupitelstvo o dalších důležitých věcech a akcích z obce. Jak již jednou
informovala o kontrole KÚ, která byla pouze dílčí kontrolou, další bude až po závěrečném účtu obce
za rok 2010. S celým obsahem zápisu z dílčí kontroly KÚ budou zastupitelé seznámeni na dalším
zasedání zastupitelstva. Budou se muset projednat opatření. Například k dotaci na rozhlas, vypracovat
novou zřizovací listinu pro mateřskou školu, vydat směrnici o oběhu účetních dokladů, vydat vyhlášku
o místních poplatcích. Další zastupitelstvo by mělo zasedat do konce ledna 2011.
28. 1. 2011 se bude konat beseda s důchodci.
15. Závěr
V diskuzi vystoupila p.Mgr. Kozáková s dotazem, jak dopadl soud dne 7.12.2010 s p.Diasem.
P.starostka odpověděla, že soud byl odročen na 8.2. 2011, z toho důvodu, že bylo doporučeno
projednat s novým zastupitelstvem mandátní smlouvu s Mgr.Henzélyovou .Situace v tomto sporu je
vážná a náklady budou obec něco stát.
Dále se do diskuze přihlásila p.ředitelka školky a informovala přítomné, že občanské sdružení chce
podat správní žalobu na paní ředitelku, stále žádá o údaje z účetnictví. Učetnictví předala obci za 1.3.čtvrtletí 2010, je na obecním úřadě a kdokoliv do něj může nahlédnout. Je tam i vyúčtování
finančních prostředků rodičů na školné a vyzvala, ať se k tomu vyjádří p. Dias.
Pan Dias sdělil, že on není členem tohoto sdružení, ale je jisté, že školka musí předložit doklady ke
kontrole.
Paní Danková navrhla, ať se dostaví členové občanského sdružení a podají vysvětlení. P. Uherec se
ptal, proč je o tom tak informován, když není členem sdružení. P.Červinka k tomu sdělil, že může
občanské sdružení přijít na obecní úřad a do účetnictví nahlédnout.
Dále se přihlásila p. Trávníčková, která navrhla, aby se zastupitelstvo zamyslelo nad tím, kdo bude
vést kroniku obce Zlobice a Bojanovice. Ve Zlobicích již není vedena kronika asi 10 let,
v Bojanovicích jí povede jen do doby, než si zastupitelstvo schválí nového kronikáře. K této
připomínce se p.Gajdůšek a p.Odstřčilík dotázali, zda již kroniku nechce p. Trávníčková vést. Ta
slíbila, že jí povede do té doby, než bude nový kronikář a i novému kronikáři bude ochotna pomoci a
poradit. Pan Odstrčilík se dotazoval p.Trávníčkové zda ví o někom, kdo by kroniku mohl vést, ať
někoho doporučí a navrhne. Sdělila, že neumí někoho vybrat ani to dělat nechce, povede kroniku do té
doby, až se někdo nový najde.
Paní starostka informovala přítomné o průběhu opravy potoka ve Zlobicích.
Pan Gajdůšek a p.Odstrčilík navrhli, aby se zápisy z rady zveřejňovaly i na internetových stránkách
obce, aby byli občané informováni. P. starostka k tomu dodala, že obsah zápisu je neveřejný, a proto
na úředních deskách budou zveřejněna pouze usnesení z rady.
Usnesení č.20 – ZO schvaluje vyvěšení usnesení z jednání rady na úředních deskách.
Výsledek hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel 1
Dále se do diskuze přihlásil p. Odstrčilík , jak je to s chodníkem mezi obcemi Bojanovice a Zlobice.
K tomu podala p.starostka další informace, že je vymezen pozemek k vybudování chodníku, je však
nutné zajistit projekty a další k této realizaci. Bude se určitě na dalších zasedáních obce o těchto
záležitostech jednat. Informovala občany, že v minulém období proběhla dotazníková akce k rozvoji
obce na základě, které byl zpracován strategický plán obce Zlobice na léta 2011-2018.
Dále se musí udělat úpravy v územním plánu obce, dle zákona se bude digitalizovat územní plán obcí,
bude se jednat o možnostech dotací na akce chodníky, čistírna a další. Dne 27.12.2010 bude probíhat
jednání o změnách v územním plánu.
Pan Šiška k tomu dodal, že chodník byl zahrnut do plánu společných zařízení v rámci KPÚ Zlobice a
je nutné tlačit na to, aby se jednalo dále s pozemkovým úřadem.
Dále p.Skácelová navrhla, kdy se budou scházet na obecním úřadě jednotlivé komise v čase od 17.00
do 18.00 hod..
První středu v měsíci – sociální výbor, druhou středu kulturní výbor, třetí středu finanční výbor a
čtvrtou středu kontrolní výbor.
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Paní starostka ukončila jednání ve 20.30.hod. dne 20.12.2010, poděkovala všem přítomným za účast
a popřála vše nejlepší a hodně zdraví do nového roku.

Příloha: - prezenční listiny

Zápis byl vyhotoven dne 20.12.2010
Zapisovatel: Žůrková Jana …………………………
Ověřovatelé zápisu: Susová Alena

……………………………….

Ing.Lízal František …………………………..

…………………………………………..
Stanislava Šišková
Starostka
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