Zápis
z jednání Zastupitelstva obce Zlobice,
konaného v pátek 11.2.2011 v salonku restaurace Amerika ve Zlobicích.
Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu jednání
3) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
4) Informace z jednání rady, kontrolního a finančního výboru
5) Obecně závazná vyhláška obce Zlobice č.1/2011 o místním poplatku za komunální
odpad
6) Návrh zadání změny č.1 územního plánu obce Zlobice
7) Oprava usnesení ZO ze dne 8.12.2009 ve věci odprodeje 1/3 pozemku manželům
Dedkovým, Zlobice 17
8) Mandátní smlouva Mgr. Henzélyové
9) Informace ze soudního jednání dne 8.2.2011
10) Nájemní smlouva s Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
11) Občanské sdružení Zlobice – návrh na zřízení osadního výboru
- podmět na řešení špatného prodeje obecních pozemků
- podmět k úsporným opatřením
- podmět občanů o řešení sporu
- podmět ke kontrole hospodaření obce a MŠ, ke členům kontrolní a finanční
komise
- podmět ZO k řešení náhrad za porušení rozpočtové kázně bývalým ZO a
bývalou starostkou
12) Informace
13) Závěr

1) Jednání zahájeno paní starostkou v 18,05. Přítomno 13 z 15 zastupitelů (2 omluveni –
Susová, Kocián), zastupitelstvo usnášeníschopné.
2) Paní starostka přečetla navržený program jednání a vyzvala zastupitele k jeho
případnému doplnění. Přihlásil se pan Odstrčilík s požadavkem na rozšíření
kontrolního výboru o jednoho člena. Bylo zařazeno do bodu č.4 navrženého programu.
O programu bylo hlasováno.
Usnesení č.1
Zastupitelstvo obce schválilo navržený program jednání.
Pro 12
Proti 0
Zdržel se 1

3) Paní starostka navrhla za členy návrhové komise pana Diase a pana Uherce. Proti
návrhu nebyly vzneseny námitky.
Usnesení č.2.1.
Členy návrhové komise byli zvoleni pan Dias a pan Uherec.
Pro 12
Proti 0
Zdržel se 1
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Za ověřovatele zápisu paní starostka navrhla paní Frajtovou a pana Gajdůška. Proti
návrhu nebyly vzneseny námitky.
Usnesení č.2.2.
Ověřovateli zápisu byli zvoleni paní Frajtová a pan Gajdůšek.
Pro 13
Proti 0
Zdržel se 0

4) Paní starostka podala informace o jednání rady obec, která zasedla 2x a to 10.1.2011 a
24.1.2011, hlavně kvůli projednání návrhu obecně závazné vyhlášky o poplatcích za
odpady. Přečetla obě usnesení a zeptala se nejprve zastupitelů zda mají k těmto
informacím dotazy nebo připomínky a po té i přítomných občanů. Nebyly vzneseny
žádné dotazy ani připomínky.
Dále informovala o kontrolním a finančním výboru. Oba se poprvé sešly 28.1.2011,
pak se měl finanční výbor sejít 9.2.2011, ale z důvodu nemoci přišel pouze předseda
pan Zbyněk Lízal. Finanční výbor provedl kontrolu pokladní knihy MŠ. Poté předala
slovo panu Odstrčilíkovi, předsedovi kontrolního výboru. Ten informoval ZO o
činnosti KV. Vyjádřil názor, že by bylo vhodné častější konání výboru než 1x za
měsíc, aby vše nebylo jen na paní starostce. KV zkontroloval záležitosti nového ZO,
starší věci budou kontrolovány následně. Byl přečten zápis č.1 z jednání KV ze dne
28.1.2011.
Poté předseda KV sdělil, že výbor má pouze 4 členy, což je v rozporu se zákonem,
který stanoví lichý počet členů. Navrhl pana Diase a zeptal se, zda jsou proti jeho
návrhu nějaké připomínky. Připomínky nebyly vzneseny.
Usnesení č.3.1.
ZO schválilo dalším členem kontrolního výboru pana Diase Zdeňka st.
Pro 11
Proti 0
Zdržel se 2
Usnesení č.3.2.
ZO vzalo na vědomí informace z jednání rady a kontrolního výboru.
Pro 13
Proti 0
Zdržel se 0

5) Úvodní slovo k OZV přednesla paní starostka. Na jednání 10.1.2011 rada navrhla výši
poplatku za osobu a rok 350,- Kč a za rekreační objekt a rok 200,- Kč. Po konsultaci
návrhu OZV s odborem dozoru a kontroly bylo nutné výši poplatku opravit, neboť by
jednu skupinu obyvatel znevýhodňoval. Proto starostka svolala znovu jednání rady na
24.1.2011 a rada navrhla poplatek ujednotit na 350,- Kč na osobu a rok. Vzhledem
k tomu, že nová vyhláška bude účinná od 1.3.2011 (po schválení musí být vyvěšena
15 dnů na úřední desce), bude výše poplatku vypočítána takto: za leden a únor
z částky 300,- Kč na osobu, tj. 50,- Kč a za zbývajících 10 měsíců z částky 350,- Kč
na osobu, tj. 292,- Kč, tedy poplatek za odpad na rok 2011 bude 342,- Kč na osobu a
rok. Zastupitelům byla v předstihu předložena OZV odsouhlasená odborem dozoru a
kontroly. Poté vyzvala zastupitele k dotazům a připomínkám.
Přihlásil se pan Dias a vznesl dvě připomínky-chtěl slevu pro studenty a v OZV by
nemělo být, že osoby s trvalým pobytem na OÚ jsou osvobozeny.
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Proběhla diskuse, které se zúčastnila polovina z přítomných zastupitelů.
Další připomínku vznesl pan Lízal Zbyněk-proč není v OZV kolik popelnic mohou
lidé mít.
Starostka informovala přítomné o rozdílech v poplatcích – poplatek za osobu se řídí
zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, poplatek za popelnici zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech. Obec má popelnice v pronájmu od společnosti Biopas a
ročně za každou platí nájemné 120,-Kč. Roční náklady na osobu v souvislosti
s odpady za rok 2010 činily 444,-Kč. Navržený poplatek je 350,-Kč a rozdílná částka
bude uhrazena z rozpočtu obce. Vysvětlila důvody navýšení poplatku o 50,-Kč. Obec
může například vícekrát vyvést velkoobjemové kontejnery. Jedno vyvezení kontejneru
od hřbitova stojí cca 1.300,- Kč. Odpověděla souhlasně na dotaz, zda v domě mohou
být dvě popelnice. Informovala o možnosti výměny známek na popelnice, když dojde
při jejich vylepování k poškození, jedná se o vadnou výrobu.
Pan Odstčilík poukázal na důležitost třídění odpadu a vyzval zastupitele
k příkladnému jednání. Starostka uvedla, že obec za tříděný odpad získává bonusy
v podobě finančních prostředků, které za rok 2010 přesáhnou částku 30.000,-Kč.
Pan Dias se zeptal na řešení vyhlášky ohledně poplatků právnických a fyzických
podnikajících osob. Odpověď, s každou takovou osobou bude muset být uzavřena
samostatná smlouva, ale to se bude ještě projednávat a schvalovat.
V diskusi ohledně osob hlášených na OÚ starostka sdělila, že v současné době je na
OÚ hlášeno k trvalému pobytu 12 osob.
Usnesení č.4.1.
ZO neschválilo zvýhodnění studentů při placení poplatků za odpad.
Pro 11
Proti 0
Zdržel se 2
Usnesení č.4.2.
ZO schválilo na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích obecně
závaznou vyhlášku č.1/2011 o místním poplatku za odpady.
Pro 13
Proti 0
Zdržel se 0

Dodatečný dotaz na poplatek ze psa-vyhláška o poplatcích za psa zůstává v platnosti a
poplatek činí za jednoho a každého dalšího psa 100,- Kč na rok.

6) Starostka sdělila, že zastupitelé dostali podklady k prostudování již dříve a jen krátce
informovala přítomné. Proběhla diskuse – pan Gajdůšek navrhl schválit pouze lokalitu
1.1 pro ČOV. Pan Lízal Zbyněk se ptal, jak jsou v územ.plánu vymezeny pozemky pro
chodník do Bojanovic a pro vybudování retenční nádrže a zda pozemek pro ČOV má
dostatečnou rozlohu a čí jsou pozemky kolem. Pozemek pro chodník do Bojanovic
v ÚP je, pro nádrž ne, pozemek pro ČOV má dostatečnou rozlohu a přilehlé pozemky
jsou ve vlastnictví Obce Zlobice.
V diskusi o lokalitě 1.2 v k.ú. Bojanovice byl vznesen dotaz pro kolik domů má být,
ale diskutující byli upozorněni starostkou, že k tomu kolik domů nebo jaká část
pozemku bude určena k zastavění, je kompetentní pouze zpracovatel územních plánů.
Zdůraznila, že zadání změny územního plánu, potřebuje obec také proto, aby se
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v příštím roce mohla ucházet o příspěvek na zpracování digitálního ÚP, který dle
zákona by měla mít obec do roku 2015
Pan Červinka navrhuje rozdělit hlasování na 2x, o původním návrhu 3 lokalit a o
novém návrhu 1 lokality pro ČOV.
Usnesení č.5.1.
ZO schvaluje zadání pro vypracování změny č.1 ÚP podle přílohy č.1, tzn. všechny 3
lokality.
Pro 3
Proti 8
Zdržel se 2
Usnesení č.5.2.
ZO po projednání schvaluje zadání změny č.1. ÚP s návrhem týkajícím se pouze
lokality 1.1 – lokality pro umístění ČOV.
Pro 13
Proti 0
Zdržel se 0

7) Starostka seznámila přítomné s důvodem k opravě usnesení ZO ze dne 8.12.2009 ve
věci odprodeje 1/3 pozemku manželům Dedkovým, Zlobice 17. Došlo k chybnému
vyčíslení výměry 1/3 ze 738m2, má být 246m2, chybně 437,7m2. Oprava byla
doporučena i radou obce.
Usnesení č.6
ZO schválilo opravu usnesení ZO ze dne 8.12.2009 a to ve znění: k bodu 6 schválení
prodeje jedné třetiny pozemku parcelní číslo 1313 k.ú. Zlobice dle žádosti Ing. Miloslava
Dedka, Zlobice 17. Jedná se o ornou půdu 246m2.
Pro 13
Proti 0
Zdržel se 0

8) Starostka k otázce mandátní smlouvy s Mgr. Henzélyovou stručně shrnula jednání
z pracovní porady. Rada obce doporučila zachování této smlouvy.
9) Dále poskytla podrobné informace ze soudního jednání, konaného dne 8.2.2011 o
výpovědích svědkyň, o termínu dalšího jednání 3.5.2011 a o doporučení pana soudce,
aby nové ZO zvážilo možnost řešení sporu mimosoudním vyrovnáním.

10) Nájemní smlouvy mezi Obcí Zlobice a Telefónicou O2 Czech Republic se týkají
nájemného za umístění zařízení pro provoz a šíření internetu a za poskytnutí elektrické
energie pro tato zařízení z obecních odběrových míst. Na základě těchto smluv bude
OÚ, MŠ a knihovně poskytován internet zdarma.
Usnesení č.7
ZO schválilo nájemní smlouvy uzavřené mezi Obcí Zlobice a Telefónicou O2 Czech
republic a pověřilo starostku jejich podpisem.

Pan Dias byl v 19,40 hodin na vlastní žádost uvolněn z dalšího jednání ZO z důvodu možného
střetu zájmů. Zůstalo přítomno 12 z 15 zastupitelů – ZO bylo i nadále usnášeníschopné.
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Usnesení č.8
ZO souhlasilo s mandátní smlouvou o poskytnutí právní pomoci uzavřenou mezi Obcí
Zlobice a Mgr. Lindou Henzélyovou.
Pro 12
Proti 0
Zdržel se 0

11) Doporučeno projednání všech žádostí a podnětů na nejbližším jednání ZO. Na základě
usnesení rady obce, požádala starostka občanské sdružení o předložení jejich stanov.
Návrh na zřízení osadního výboru – návrh byl přečten. V návrhu byli navrženi
členové osadního výboru paní Hrdá, pan Zdeněk Dias st. a pan Janoštík, nikdo
z navržených ani z občanského sdružení nebyl na zasedání ZO přítomen. V diskusi
bylo řečeno, že v území vymezeném na zřízení osadního výboru bydlí dva zastupitelé
a osada má dle návrhu stejné zájmy jako celá obec.
Usnesení č.9
ZO nezřizuje osadní výbor pro požadovanou část obce Zlobice.
Pro 12
Proti 0
Zdržel se 0

Podmět na řešení špatného prodeje obecních pozemků – podnět byl přečten.
Proběhla diskuse o podpisech uvedených na „podmětu“ a následně o celém problému.
Paní starostka problémy a poznatky kolem podeje obecních pozemků vysvětlila, ale na
základě připomínky pana Odstrčilíka, dodá zastupitelům podklady k prodeji pozemků
manželům Topičovým na příští jednání ZO. K tomuto se vyjádřila i paní Kozáková,
která upozornila na to, že na obci je již jedno stanovisko ministerstva vnitra, které říká,
že k porušení zákona nedošlo. Důsledkem bouřlivé diskuse při zahájení projednávání
tohoto bodu programu byla výzva pro zastupitele informovat občany obce o tom, co se
děje v souvislosti s občanským sdružením a o možném zneužívání podpisů občanů
obce.
Usnesení č.10
ZO schválilo opravu usnesení ZO ze dne 8.12.2009 ve věci prodeje 1/3 pozemku
manželům Dedkovým a ve věci manželů Topičových bude jednat.
Pro 12
Proti 0
Zdržel se 0

Podmět k úsporným opatřením – podnět byl přečten. Zastupitelé diskutovali o
smyslu a účelu podnětu, když odměny byly již schváleny a řídí se nařízením vlády a
zákonem.
Usnesení č.11
ZO zamítá podnět k úsporným opatřením kvůli nedostatečně specifikovaným
požadavkům.
Pro 12
Proti 0
Zdržel se 0

Podmět k řešení sporu s p.Diasem mimosoudní cestou – podnět byl přečten. ZO
projednalo daný podnět z více úhlů pohledu. Uvědomuje si, že k pochybení došlo a že
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s přibývajícími jednáními rostou náklady. Navrhlo pověřit právní zástupkyni obce
tím, aby zjistila návrh protistrany. Byla navržena dvě usnesení.
Usnesení č.12
ZO schvaluje záměr pověřit právní zástupkyni obce jednáním o mimosoudním
vyrovnání ve věci sporu Dias Zdeněk vs. Obec Zlobice.
Pro 12
Proti 0
Zdržel se 0

Usnesení č.13
ZO bere na vědomí podnět občanů k řešení sporu a nevylučuje možnost
mimosoudního vyrovnání.
Pro 12
Proti 0
Zdržel se 0

Podmět ke kontrole hospodaření obce a MŠ atd. – podnět byl přečten. V diskusi
starostka informovala, že hospodaření obce za rok 2010 bude kontrolovat auditor
z kraje, stejně tak bude provedena kontrola i v MŠ. Pan Odstrčilík zdůraznil, že
kontrolou hospodaření se zabývá mj. finanční výbor a že by bylo neekonomické
kontrolovat jednu věc vícekrát. Závěrem diskuse se zastupitelé shodli, že nemají nic
proti tomu, aby proběhl audit nezávislého auditora v případě, že jeho práci zaplatí
podavatel(é) podnětu.
Usnesení č.14
ZO neschválilo
nehospodárnosti.
Pro 12

kontrolu

hospodaření

Proti 0

nezávislým

auditorem

z důvodu

Zdržel se 0

K věci odbornosti členů „komisí resp. výborů“ – složení výborů bylo schváleno ZO.
Usnesení č.15
ZO pověřuje starostku odpovědí, že nebyla zřízena ani kontrolní ani finanční komise.
Pro 12
Proti 0
Zdržel se 0

Podmět ZO k řešení náhrad za porušení rozpočtové kázně bývalým ZO a bývalou
starostkou – podnět byl přečten. Starostka nastínila problémy, ke kterým by bylo
dobré doložit všechny potřebné podklady, aby se mohlo ZO rozhodnout.
Usnesení č.16
ZO pověřuje starostku k dodání materiálů k projednání tohoto podnětu.
Pro 12
Proti 0
Zdržel se 0

12) Informace
Paní starostka informovala zastupitele o tom, že Město Kroměříž, odbor dopravy,
dostalo podnět od DI Policie ČR kvůli přechodu pro chodce v Bojanovicích u
obchodu. Přechod neodpovídá platné normě. Byla prodiskutována možnost umístění
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přechodu na jiné místo. Paní starostka upozornila, že řešení bude stát obec peníze,
protože se bude muset nechat zpracovat projekt.
Dále paní starostka upozornila na problém rušení pošt a informovala o tom, že
probíhají různé akce proti zrušení pošt a že obec se toho zúčastní.

Dále paní starostka přečetla žádost Ferdyšovy divadelní společnosti, která chce
vybudovat místo dřevěného jeviště betonové z důvodu jeho špatného stavu. Členové
Ferdyše by opravu provedli ze svých finančních zdrojů. Po diskusi došlo k hlasování.
Usnesení č.17
ZO schválilo žádost občanského sdružení Ferdyš s podmínkou předložení projektové
dokumentace.
Pro 11
Proti 1
Zdržel se 0

Dále se zastupitelé vzájemně informovali o problémech v obci – chybějící rýna na
zastávce, krádeže na hřbitově, rozbité sklo ve vitríně v Bojanovicích, slyšitelnost
rozhlasu.
Paní starostka informovala zastupitele o tom, že pověřila pana Dolečka opravou
střechy nad knihovnou v Bojanovicích.
Dále sdělila přítomným, že použila zasedací místnost OÚ pro jednání klubu VV a o
tom, co se odehrálo. Zastupitelé a přítomní občané se dověděli, že byla paní starostka
tázána na plnění programu VV a na hospodaření MŠ. Když jim v souvislosti s MŠ
znovu řekla to, co jim před koncem roku napsala, tak ji řekli, že podají správní žalobu
a tím mohou zablokovat i účet školky. Paní starostka jim sdělila, že tuto skutečnost
oznámí na jednání ZO, protože to budou oni, kdo zlikvidují školku.

13) Závěr
Jednání ZO bylo ukončeno starostkou obce ve 21,45 hodin.

Příloha: - prezenční listiny

Zápis byl vyhotoven: 11.2.2011
Zápis vyhotovila: Šišková, starostka

Ověřovatelé zápisu: Frajtová Martina Dis. ……………………………
Gajdůšek Martin Ing. ……………………………
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