Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Přední Zborovice,
konaného dne 30. 03. 2016 od 19:00 hodin na Obecním úřadě v Předních Zborovicích
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, zapisovatele, schválení programu jednání
Kontrola plnění usnesení z předcházejícího zasedání
Převod bezdrátového rozhlasu do majetku obce
Organizační a administrativní záležitosti
Různé

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení programu
Volba ověřovatelů zápisu
Zasedání Zastupitelstva obce Přední Zborovice (dále též jako „zastupitelstvo“ nebo „ZO“)
bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce JUDr. Júliusem Lovásem (dále jako
„předsedající“).
Předsedající navrhuje ověřovateli zápisu pí Bilíkovou a p. Kubovce, zapisovatelem p. Bursu.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se všem přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Přední Zborovice určuje ověřovatelem zápisu pí Bilíkovou a p. Kubovce,
zapisovatelem p. Bursu.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Schválení programu
Přítomní: pí Bilíková, p. Mgr. Bursa, pí Hrušková, p. Kubovec, JUDr. Lovás; občané dle
prezenční listiny
Předsedající konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 5 členů
zastupitelstva), zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, který byl všem členům ZO zaslán v
předstihu a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce v zákonné lhůtě. Nebyly
vzneseny další návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
všem přítomným.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Přední Zborovice schvaluje výše uvedený návrh programu zasedání.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
2. Kontrola plnění usnesení z předcházejícího zasedání
Úkoly ze zasedání ZO ze dne 03. 02. 2016 byly splněny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Přední Zborovice bere na vědomí plnění úkolů z předcházejícího
zasedání.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 3 bylo schváleno
3. Převod movitého majetku - bezdrátového rozhlasu do majetku obce
25. 10. 2010 byl obci Přední Zborovice předán do užívání informační a výstražný systém
v plně funkčním stavu (bezdrátový rozhlas - MR), který byl uhrazen z finančních prostředků
dotací Svazku obcí mikroregion (SOS) Strakonicka, podílem obce a zůstal v majetku SOS.
Valnou hromadou SOS bylo rozhodnuto, že dotčený MR bude bezúplatně převeden do
majetku obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Přední Zborovice schvaluje bezúplatný převod movité věci - informační
a výstražný systém (bezdrátový rozhlas -MR) v zůstatkové hodnotě 131 610,41 Kč do
majetku obce Přední Zborovice „Smlouvou o bezúplatném převodu movitého majetku“ a
pověřuje starostu obce k podepsání dotčené smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 4 bylo schváleno
4. Organizační a administrativní záležitosti

Předsedající seznámil zastupitele:
 S upozorněním MěÚ, odboru životního prostředí, o zvýšené ochraně lesa proti
kůrovcové kalamitě, s informací ohledně spalování odpadu v otevřených ohništích a
kotlích;
 S informací MV ČR o problematice evidence přestupů (podrobněji se může každý
seznámit na OÚ, kde je informace uložena);

 Informací o výřezu náletů a ořezu stromů pod elektrickým vedením a zaslání
souhlasného stanoviska E-On, který ořez provede;
 Informaci o změně jiných údajů týkající se vlastnictví pozemků obce;
 Se stanoviskem MěÚ OŽP k projektové dokumentaci „vrtaná studna a vodovodní
přípojka do objektu OÚ“;
 S termínem konání valné hromadu SOS mikroregion Strakonicko dne 5.4.2016;
 Se žádostí Okresního fotbalového svazu Strakonice o finanční podporu na „Fond
fotbalové mládeže“;
 O konání valné hromady a.s. Česká spořitelna, jejímž jsme akcionáři, která se koná
dne 22. 04. 2016
 Z přítomných občanů přednesl p. Martin Zeman ústní požadavek na odkoupení části
pozemku parc. č. 41/3 cca 270 m2. Předsedající k tomu dodal, že obec musí svůj
majetek využívat účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývající ze
zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého
majetku.
K tomu zastupitelka obce pí Hrušková uvedla, že by bylo možné jednat o pronájmu
dotčeného pozemku, k čemuž předsedající dodal, že za určitých podmínek, které by
byly smlouvou ošetřeny. Z bezpečnostních důvodů musí být prostor volný pro přístup
záchranných jednotek. Vyřízení žádosti bylo odloženo, dokud p. Zeman nezjistí na
příslušných úřadech možná omezení spojená s případným využíváním pozemku.
 Pí Němcová uvedla, že dešťová voda z objektu č. p. 3 při deštích stéká po přilehlé
komunikaci a tím rozbředlý povrch znečišťuje hlavní komunikaci obce; dále uvedla,
že strouha pod tratí po levé straně ve směru do obce je zanesena a bylo by vhodné tuto
nechat vyčistit.
 Předsedající sdělil, že vyčištění strouhy projednán s majitelem resp. jeho zástupcem se
SÚS;
 Předsedající sdělil, že bylo do obecní studny instalováno čerpadlo a bude proveden
rozbor vody z této studny.
 Bylo dohodnuto, že nebude letos pořádán májový průvod; stavění májky s pálením
čarodějnic se konat bude, a to dne 30. 04. od 17.00. Na občerstvení navrhnula Martina
Hrušková částku 2000,00 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Přední Zborovice schvaluje na občerstvení částku 2000,00 Kč.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
 Na občerstvení dětí při akci „Vítání jara“ byla navrhnuta částka 250,00 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Přední Zborovice schvaluje na občerstvení na akci „Vítání jara“ částku
250,00 Kč.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Předsedající ukončil zasedání v 19:55.

Zápis byl vyhotoven dne: 30. 03. 2016

Zapisovatel: Mgr. Tomáš Bursa v.r.…………………………………
Ověřovatelé: pí Vlasta Bilíková v.r.…………………………………
p. Josef Kubovec v.r.………………………………
Starosta: JUDr. Július Lovás v.r.…………………………………….
Podle § 95, zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o průběhu zasedání se
pořizuje zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen
na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu
rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva.

