Z Á P I S č. 3/2011
ze zasedání zastupitelstva obce Zlobice

Termín konání : pátek 24.6.2011 v 18 hodin
Místo konání: salonek restaurace „Amerika“ ve Zlobicích

Program: 1) Zahájení
2) Schválení programu jednání
3) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
4) Kontrola usnesení ze zasedání ZO dne 28.3.2011
5) Informace ze zasedání rady
6) Závěrečný účet obce Zlobice za rok 2010
7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlobice za rok 2010
8) Rozpočtové opatření č.1 a 2 pro rozpočet na rok 2011
9) Plán společných zařízení KPÚ Bojanovice
10) Občanské sdružení Zlobice - 10.1. Provozní doba školky
10.2. Podnět k opravě komunikace a kanalizace
10.3. Podnět na údržbu obecních pozemků a zeleně
10.4. Akce „lavičky zdarma“
11) Balej Evžen - 11.1. Závěrečná zpráva z kontroly hospodaření MŠ Zlobice za rok 2010
11.2. Podrobné hospodaření MŠ za rok 2008, 2009 a 2010
12) Mimosoudní vyrovnání s p. Diasem
13) Platební výměr - odpady - navýšení
14) Informace
15) Závěr

1. Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Zlobice zahájila v 18.10 hodin starostka obce p. Stanislava Šišková.
Přítomno dle prezenční listiny 8 zastupitelů, 6 zastupitelů omluveno a 1 zastupitel se dostavil
v průběhu jednání.
Jednání bylo usnášení schopné.
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2. Schválení programu jednání
P. starostka seznámila přítomné s návrhem programu jednání zastupitelstva.
Usnesení č. 26 - Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání schůze.
Výsledek hlasování: pro 8
proti 0 zdržel 0

3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Do návrhové komise byli navrženi – p.Piškula Radek, p.Kočařová Monika
Usnesení č. 27 - ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p.Piškula Radek a p.Kočařová Monika
Výsledek hlasování: pro 8
proti 0 zdržel 0
Ověřovatelé zápisu byli navrženi – Ing.Lízal František, p.Červinka Oldřich
Usnesení č. 28 - ZO schvaluje ověřovatele zápisu Ing.Lízala Františka a p.Červinku Oldřicha
Výsledek hlasování: pro 8
proti 0 zdržel 0
4. Kontrola usnesení ze zasedání ZO dne 28.3.2011
Minulým zasedáním zastupitelstva bylo starostce uloženo dořešit problémy s provozem kanalizace
v obci s termínem do 30. 6. 2011. Informovala zastupitele, že kanalizace v části obce od Ameriky až
na konec obce směrem na Popovice je kanalizace ve špatném stavu. Jedná se o možnosti, že by obce
s počtem obyvatel do 2000 nemusely mít ČOV, ale předčišťovací zařízení. Rekonstrukce kanalizace
bude finančně nákladná.
Další úkol byl ustanovit komisi na ocenění majetku dle inventurních soupisů, které nejsou v účetnictví,
ale jsou majetkem obce. Byla ustanovena komise ve složení – p.Prachař Pavel, p.Kuruczová Miluše a
Ing.Lízalová Eva. Komise se sešla 27.5.2011 a provedla ocenění majetku dle inventurních soupisů
z provedených inventur majetku obce k 31.12.2010.
5. Informace z rady
P.starostka podala informace z rady. Veškerá usnesení rady jsou zveřejňována na úřední desce a
internetových stránkách obce www.zlobice-bojanovice.cz a zápisy z jednání jsou k nahlédnutí na OÚ.
ZO bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z jednání ZO ze dne 28.3.2011
2. Informace z jednání rady
6. Závěrečný účet obce Zlobice za rok 2010
Zastupitelům byl předem doručen k prostudování návrh závěrečného účtu obce Zlobice za rok 2010,
který byl vyvěšen na úřední desce i elektronické od 3. 6. 2010 do 20.6.2010.
Podstatnou část výsledku závěrečného účtu jsme nemohli ovlivnit, neboť jsme nebyli ve funkci, přesto
musí být návrh projednán a schválen.
Zastupitelé byli seznámeni s postupem schvalování závěrečného účtu podle zákona č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že projednání
závěrečného účtu se uzavírá s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad nebo
s výhradami. Pokud s výhradami, pak musí být navržena opatření k odstranění zjištěných chyb a
nedostatků
do 15 dnů od schválení Závěrečného účtu obce ZO.
Usnesení č. 29 - ZO Zlobice s návrhem závěrečného účtu za rok 2010 souhlasí s výhradami, na
základě nichž přijme obec Zlobice opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přitom
vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily obci škodu.
Výsledek hlasování: pro 8
proti 0 zdržel 0
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7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlobice za rok 2010
Zprávu o výsledku hospodaření obdrželi zastupitelé předem s pozvánkou a materiály k prostudování.
Do diskuze se přihlásili p.Lízal Zbyněk a Ing.Lízal František s dotazem, proč byly při kontrole zjištěny
početní chyby. Početní chyby v hospodaření obce byly zjištěny, ale nemůžeme zodpovědět proč
k tomu došlo, protože současná účetní to období, ve kterém byly chyby zjištěny neúčtovala.
ZO bere na vědomí:
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlobice za rok 2010
8. Rozpočtové opatření č.1 a č.2 pro rozpočet na rok 2011
Rozpočtové opatření č.1 bylo provedeno bez schválení ZO v rámci zmocnění starostky, byla nutná
oprava z důvodu snížení dotace ze stát.rozpočtu v rámci dotačního vztahu.
ZO bere na vědomí:
Rozpočtové opatření č. 1.
Rozpočtové opatření č.2 bylo předloženo ZO ke schválení a došlo k navýšení příjmů o 207.500,- Kč
a k tomu i navýšení výdajů o 207.500,.- Kč.
Usnesení č. 30 - ZO obce Zlobice schvaluje rozpočtové opatření č. 2
Výsledek hlasování: pro 8
proti 0 zdržel 0
9. Plán společných zařízení KPÚ Bojanovice
P. starostka předložila ZO ke schválení návrh plánu společných zařízení, zpracovaný v rámci
Komplexní pozemkové úpravy Bojanovice, kterou provádí Výzkumný ústav meliorací a ochrany
půdy, oddělení pozemkových úprav, Brno a podala k němu vysvětlení. Plán byl zakreslen do
ortofotomapy k.ú.Bojanovice . Plán tvoří síť polních cest, návrh protipovodňových opatření (poldr nad
obcí Bojanovice v trati Mršlínky) a místní ÚSES - Územní systém ekologické stability (lokální
biocentra a biokoridory). Zastupitelé na jednání obdrželi k němu technický popis. Po vysvětleních a
diskusi byl návrh plánu společných zařízení schválen a projektant může začít s návrhem umístění
pozemků.
Usnesení č. 31 - ZO schvaluje návrh plánu společných zařízení KPÚ Bojanovice.
Výsledek hlasování: pro 8
proti 0 zdržel 0
10. Občanské sdružení Zlobice
Na zasedání ZO byla přítomna p. ředitelka MŠ, která požádala z časových důvodů o možnost
projednání bodů programu 10.1.,11.1. a 11.2. dohromady, aby se k nim mohla vyjádřit. Žádosti bylo
jednohlasně vyhověno.
10.1. Provozní doba školky - podnět občanského sdružení na prodloužení provozní doby MŠ Zlobice.
P. starostka požádala p. ředitelku MŠ, aby se k tomu vyjádřila. P. ředitelka Frajtová nám sdělila, že
takový požadavek měla pouze jedna maminka, i když má pracovní dobu do 14.30 hod. Její dítě již
nebude MŠ Zlobice navštěvovat. Pokud by došlo k prodloužení provozní doby, neměla by paní
učitelka, která dojíždí do MŠ až ze Zářičí a pracuje ve Zlobicích již 8 let, spojení zpět domů.
Usnesení č. 32 - ZO s podnětem občanského sdružení na prodloužení provozní doby MŠ nesouhlasí.
Výsledek hlasování: pro 8
proti 0 zdržel 0
11. Balej Evžen
11.1. P.Balej si vyžádal závěrečnou zprávu z kontroly hospodaření MŠ Zlobice za rok 2010. O
kontrole hospodaření MŠ Zlobice není žádná závěrečná zpráva pouze protokol o výsledku
veřejnoprávní kontroly MŠ a dle sdělení kontrolorky je tento protokol neveřejný, pouze zastupitelé
mají možnost do protokolu nahlédnout.
Usnesení č. 33 - ZO zamítlo vydání protokolu o výsledku veřejnoprávní kontroly MŠ p.Balejovi.
Výsledek hlasování: pro 8
proti 0 zdržel 0

3

11.2. P.Balej žádá o podrobné hospodaření MŠ za rok 2008, 2009, 2010. Na základě rozhodnutí
KÚZL mu poskytl obecní úřad zjednodušený rozsah účetnictví MŠ dle § 13 a 13a) zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví. Přesto p.Balej podal stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.
Usnesení č. 34 - ZO zamítá stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace ve smyslu § 16a
odst.1, písm. d, zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších
předpisů, neboť požadované informace mu byly již poskytnuty dle rozhodnutí čj. KÚZL 27619/2011.
Výsledek hlasování: pro 8
proti 0 zdržel 0
Jednání bylo přerušeno z důvodu přestávky od 20.15 do 20.25.
Po přestávce jednání pokračovalo a ZO bylo usnášení schopné.
10.2. Podnět k opravě komunikace a kanalizace – podnět Občanského sdružení obce Zlobice
Podnět na opravu komunikace byl podán p. Diasem na správu silnic a nám byl dán podnět od p.
Baleje. Bylo požadováno upřesnění jmen a adres níže podepsaných obyvatel Zlobic tak, jak to ukládá
petiční zákon, aby bylo možné ověřit, zda podepsané osoby jsou občané obce. Dále nám byla sdělena
informace z vyjádření MVČR – odbor dozoru a kontroly veřejné správy, že nemusíme na tyto podněty
odpovídat písemně, stačí je projednat na ZO, napsat stanoviska do zápisu a vyvěsit zápis na úřední
desce. Podnět byl projednán. Bylo konstatováno, že stav kanalizace v některých částech obce je ve
špatném stavu. Komunikace, která je majetkem Ředitelství silnic Zlínského kraje, se z nedostatku fin.
prostředků zatím opravovat nebude. Bude se opravovat pouze most, který, jak nám bylo sděleno, je
v havarijním stavu.
Usnesení č. 35 – ZO pověřuje starostku obce zjištěním finančních nákladů na průzkum stavu
kanalizace kamerou.
Výsledek hlasování: pro 8
proti 0 zdržel 0
Na jednání ZO se v 20,35 hod. dostavil p. Uherec Kamil.
10.3. Podnět na údržbu obecních pozemků a zeleně
Na údržbu veškerých pozemků a zeleně má obec nyní 4 pracovníky, ale to pouze dočasně, ani
techniku na údržbu máme nedostačující a je zastaralá. ZO se domnívá, že za současných fin.podmínek
nelze zlepšit údržbu obecních pozemků a zeleně. Bylo navrženo, aby zastupitel p. Dias, zpracoval
analýzu na údržbu obecních pozemků a zeleně. P. starostka informovala zastupitele o nákladech, které
byly do 15.6.2011 vynaloženy na opravu chodníků. Celková částka činí 185.192,- Kč.
Usnesení č. 36 - ZO ukládá zastupiteli za Věci veřejné p. Diasovi Zdeňkovi vypracovat na základě
podnětu Občanského sdružení Zlobice analýzu finančních , časových, personálních a materiálových
nákladů na údržbu obecních pozemků a zeleně včetně harmonogramu prací v termínu do 31. 8. 2011.
Výsledek hlasování: pro 9
proti 0 zdržel 0
10.4. Akce „lavičky zdarma“
Z podnětu občanského sdružení není jasné o jakou akci a za jakých podmínek lze lavičky zdarma
získat.
Usnesení č. 37 - ZO je ochotno povolit umístění laviček na obecních pozemcích, ale vyhrazuje si
právo rozhodnout o jejich umístění.
Výsledek hlasování: pro 9
proti 0 zdržel 0
12. Mimosoudní vyrovnání s p.Diasem
P.starostka informovala, že dne 3.5.2011 proběhlo soudní jednání ve věci soudního sporu p.Dias
versus Obec Zlobice. Dne 15. 6. 2011 obdržela obec sdělení, že byl ustanoven soudní znalec, který
by měl do 60 dnů od doručení spisu vypracovat znalecký posudek. Protože rada usnesením navrhla
částku ve výši 150.000,-Kč na mimosoudní vyrovnání s p. Diasem, musí toto být projednáno ZO.

Návrh usnesení - ZO schvaluje mimosoudní vyrovnání ve výši 150.000,- Kč a směnu 600 m2
pozemku.
Výsledek hlasování:

pro 0

proti
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zdržel 0 - usnesení nevzniklo.
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13. Platební výměr - odpady
P.Hromádková informovala o výběru poplatků za odpady. Někteří občané ještě nemají zaplacené
poplatky za popelnice. Byla jim již zaslána výzva k úhradě. Při další výzvě, by mohla být tato částka,
dle ustanovení obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, na výšena až trojnásobně. Je na
rozhodnutí ZO zda k navýšení dojde a v jaké výši. V diskusi byly zodpovězeny dotazy zastupitelů.
Obecní úřad nemůže jmenovitě zveřejnit seznam dlužníků. Většina z dlužníků, po obdržení výzvy,
poplatky zaplatila. Zbývají dlužníci na 6 číslech popisných z obou obcí.
Návrh usnesení – ZO schvaluje navýšení poplatku za odpady na osobu při vymáhání na dvojnásobek.
Výsledek hlasování: pro 4
proti 3
zdržel 2 - usnesení nevzniklo
Návrh usnesení – ZO schvaluje navýšení poplatku při vymáhání na trojnásobek.
Výsledek hlasování: pro 5
proti 4
zdržel 0 - usnesení nevzniklo
Usnesení č. 38 – ZO schvaluje navýšení poplatku za odpady na osobu při vymáhání na dvojnásobek,
pokud dlužník nezaplatí základní poplatek do 15 dnů od doručení výzvy do vlastních rukou.
Výsledek hlasování: pro 9
proti 0
zdržel 0

14. Informace
1. P. starostka informovala o vydání směrnic, zpracovaných dle zákonů a vyhlášek, potřebných pro
činnost obce a vyžadovaných kontrolními orgány. Jedná se o směrnici č.1/2011 o oběhu účetních
dokladů, č.2/2011 o účetnictví, č.3/2011 o časovém rozlišení, č.4/2011 o vedení pokladny, č.5/2011 o
evidenci majetku, č.6/2011 o inventarizaci, č.7/2011 harmonogram účetní závěrky, č.8/2011
podrozvaha, č.9/2011 o cestovních náhradách, č.10/2011 pro určení platového tarifu u pracovních
činností manuálního charakteru, č.11/2011 podpisové vzory a spisový a skartační řád obce Zlobice.
ZO bere na vědomí:
Vydání směrnic.
2. Opět jsou problémy s místním rozhlasem.
3. P.starostka oznámila přítomným, že p. Balej zaslal další stížnost na nedodržení úředních povinností
ve věci provedení inventur za rok 2010.

Paní starostka ukončila jednání ve 21.50.hod. dne 24.6.2011, poděkovala všem přítomným za účast a
popřála všem krásnou dovolenou a prázdniny prožité ve zdraví.

Příloha: - prezenční listiny
Zápis byl vyhotoven dne 30.6.2011
Zapisovatel: Žůrková Jana …………………………
Ověřovatelé zápisu: Červinka Oldřich

……………………………….

Ing.Lízal František …………………………..

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