BLATNICE
POD SVATÝM ANTONÍNKEM

ZÁPIS
z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Blatnice pod Svatým Antonínkem
(dále jen ZOB) konaného v obřadní síni obecního úřadu dne 20. 12. 2010 v 1800 hodin
Počet přítomných členů
Počet omluvených členů
Počet neomluvených členů
Hosté
Ověřovatelé zápisu

:
:
:
:
:

10 (dle prezenční listiny)
1 (dle prezenční listiny)
0 (dle prezenční listiny)

Zapisovatel a skrutátor

:

Bc. Zdeňka Straková

Program

Ing. Antonín Trojanec
Svatava Blahynková

:
1. Zahájení
2. Návrh programu zasedání a jeho schválení
3. Informace starosty a místostarosty
4. Žádosti organizací o příspěvek na činnost v roce 2011
5. Rozpočet obce na rok 2011
6. Rozpočet soc. fondu na rok 2011
7. Organizační záležitosti
8. Připomínky a podněty členů ZOB a občanů
9. Závěr

Vzhledem k nadpoloviční účasti členů Zastupitelstva obce Blatnice pod Svatým Antonínkem
(dále jen ZOB) je Zastupitelstvo obce Blatnice pod Svatým Antonínkem v souladu s ust. § 92,
odst.3, zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, usnášení schopné.
1. Zahájení
Zasedání zahájil starosta obce Ing. Vladimír Hanák, který přivítal občany a zastupitele obce,
dne 20. 12. 2010 v 18,00 hodin. Informace o konání 3. zasedání byla zveřejněna na úřední
desce Obecního úřadu Blatnice pod Svatým Antonínkem, a to nejméně 7 dní přede dnem
konání zasedání. Starosta obce ing. Vladimír Hanák jmenoval Bc. Zdeňku Strakovou
zapisovatelkou a skrutátorkou. Za ověřovatele zápisu byli navrženi:
- Ing. Antonín Trojanec,
- Svatava Blahynková.
Usnesení č. 01/Z 3/10
Zastupitelstvo obce Blatnice pod Svatým Antonínkem schvaluje za ověřovatele zápisu ing.
Antonína Trojance a Svatavu Blahynkovou. /10, 0, 0/

2. Návrh programu a jeho schválení
Starosta Ing. Vladimír Hanák seznámil všechny přítomné s programem zasedání ZOB.
Usnesení č. 02/Z 3/10
Zastupitelstvo obce Blatnice pod Svatým Antonínkem schvaluje navržený program 3.
zasedání Zastupitelstva obce Blatnice pod Svatým Antonínkem. /10, 0, 0/
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3. Informace starosty a místostarosty
3.1 Informace starosty
Starosta obce informoval zastupitele a občany o jednání s Komerční bankou, Hodonín a
Peněžním domem v Uherském Hradišti. Peněžní dům přislíbil snížení úrokové sazby. Dále
informoval o zrušení výběrového řízení pro rekonstrukci ČOV a o navýšení rozpočtu
v položce výdajů knihovna na programové vybavení Clavius. Je také možnost získání dotace
na provoz ve výši cca 40.000,- Kč, kterou si vybaví paní Mgr. Bršlíková.
3.2 Informace místostarosty
Místostarostka obce informovala zastupitele a občany o jednání s vedením Pivovaru Janáček,
a.s. resp. K Brewery Trade, a.s. v Uherském Brodě. Byla způsobena procesní chyba
(nevyvěšení záměru na úřední desce) při uzavírání nájemní smlouvy s touto společností, ale
po dohodě s vedením firmy K Brewery Trade a.s. nájemní smlouva na Obecní pohostinství
zůstává v platnosti a trvá do r. 2013, poté proběhne výběrové řízení. Ke smlouvě s Pivovarem
Janáček bude vyhotoven dodatek o navýšení nájemného o inflaci.
Paní Blahynková dále informovala zastupitele a občany o snížení příspěvku na 1 obyvatele do
rozpočtu mikroregionu Ostrožsko. Původně se odvádělo 20,-/obyv., nyní je sazba 10,-/obyv.
4. Žádosti organizací a občanů
4.1 Žádost ZŠ a MŠ Blatnice o příspěvek na činnost folklórního souboru Vavřínek
Základní a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem žádá o příspěvek z rozpočtu
obce ve výši 10.000,- na činnost folklórního souboru Vavřínek a dětské cimbálové muziky
v roce 2011.
Usnesení č. 03/Z 3/10
ZOB schvaluje ZŠ a MŠ Blatnice pod Sv. Antonínkem příspěvek z rozpočtu na činnost
folklórního souboru Vavřínek a dětské cimbálové muziky v roce 2011 ve výši 5.000,- Kč.
/10,0,0/
4.2 Žádost Mužského pěveckého sboru o příspěvek na činnost v roce 2011
Mužský pěvecký sbor Blatnice pod Svatým Antonínkem žádá o příspěvek z rozpočtu obce na
činnost v roce 2011 ve výši 10.300,- Kč na obnovu krojů.
Usnesení č. 04/Z 3/10
ZOB schvaluje příspěvek z rozpočtu obce na obnovu krojů Mužskému pěveckému sboru ve
výši 5.000,- Kč. /7,3,0/
4.3 Žádost sportovního Fire teamu při SDH o příspěvek na činnost
Sportovní Fire team při Sboru dobrovolných hasičů v Blatnici pod Sv. Antonínkem žádá ZOB
o dotaci na činnost v roce 2011 ve výši 50.000 Kč.
Usnesení č. 05/Z 3/10
ZOB schvaluje žádost sportovního Fire teamu při SDH o poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 15.000,- Kč na činnost v roce 2011 – navýšení rozpočtu ve výdajích v kolonce hasiči.
/10,0,0/
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4.4 Žádost FK SaZ o příspěvek na činnost
Fotbalový klub FK SaZ Blatnice žádá o příspěvek z rozpočtu obce na činnost v roce 2011 ve
výši 150.000,- Kč.
Usnesení č. 06/Z 3/10
ZOB schvaluje příspěvek FK SaZ Blatnice na činnost v roce 2011 ve výši 140.000,- Kč.
/9,1,0/

4.5 Žádost Svazu tělesně postižených v Blatnici p. Sv. Ant. o příspěvek
Svaz tělesně postižených v Blatnici pod Svatým Antonínkem žádá o finanční příspěvek na
svoji činnost v roce 2011 ve výši 18.000,- Kč.
Usnesení č. 07/Z 3/10
ZOB schvaluje příspěvek Svazu tělesně postižených v Blatnici pod Sv. Antonínkem na
činnost v roce 2011 ve výši 8.000,- Kč. /10,0,0/
4.6 Žádost TJ Rytmik o příspěvek na činnost
TJ Rytmik žádá o příspěvek z rozpočtu obce na svoji činnost v roce 2011 ve výši 7.000,- Kč.
Příspěvek bude použit na nákup cvičebních pomůcek pro děti a na školení cvičitelek.
Usnesení č. 08/Z 3/10
ZOB schvaluje příspěvek z rozpočtu obce pro TJ Rytmik ve výši 5.000,- Kč. /8,2,0/

4.7 Žádost Mysliveckého sdružení Roháč, o. s., o příspěvek na činnost
Myslivecké sdružení Roháč, o. s., žádá o příspěvek na činnost sdružení v roce 2011 ve výši
15.000,- Kč. Příspěvek by byl použit na zastřešení pódia pro muzikanty a staré víchy.
Usnesení č. 09/Z 3/10
ZOB schvaluje příspěvek Mysliveckému sdružení Roháč Blatnice, o. s., ve výši 7.000,- Kč.
/6,4,0/
4.8 Žádost ZO Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR o finanční příspěvek
Základní organizace svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR žádá o poskytnutí finančního
příspěvku na činnost v roce 2011.
Usnesení č. 10/Z 3/10
ZOB neschvaluje žádost Základní organizace svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR o
poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce 2011. /10,0,0/
4.9 Žádost Domova sv. Josefa v Žirči o finanční příspěvek
Domov sv. Josefa v Žirči žádá o poskytnutí příspěvku na provoz Domova. Jedná se o nestátní
neziskovou organizaci, která se specializuje na péči o pacienty nemocné roztroušenou
mozkomíšní sklerózou.
Usnesení č. 11/Z 3/10
ZOB neschvaluje finanční příspěvek na provoz Domova sv. Josefa v Žirči. /10,0,0/

___________________________________________________________________________
Zápis z III. zasedání ZOB
strana 3

BLATNICE
POD SVATÝM ANTONÍNKEM

4.10 Žádost Občanského sdružení zdravotně postižených o finanční příspěvek
Občanské sdružení zdravotně postižených, Veselí nad Moravou, žádá o poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 1.000,- Kč na činnost v roce 2011.
Usnesení č. 12/Z 3/10
ZOB neschvaluje žádost Občanského sdružení zdravotně postižených, Veselí nad Moravou, o
poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce 2011. /10,0,0/
5. Rozpočet obce na rok 2011
Starosta obce přednesl a rozeslal zastupitelům návrh rozpočtu obce na rok 2011.
Usnesení č. 13/Z 3/10
ZOB zplnomocňuje starostu a účetní obce k vypracování posledního rozpočtového opatření č.
3/2010 a vydává tak předběžný souhlas s úpravou závazných ukazatelů rozpočtu 2010.
Zastupitelstvo obce Blatnice pod Svatým Antonínkem schvaluje rozpočet obce Blatnice pod
Svatým Antonínkem na rok 2011 (příloha č. 1 tohoto zápisu) předloženém ve znění
rozpočtové příjmy ve výši 63.227.600,- Kč a rozpočtové výdaje ve výši 62.842.000,- Kč. Na
straně výdajové bude splátka úvěrů ve výši 3.062.500,- Kč, takže celkový schodek činí
385.600,- Kč. Schodek bude vyrovnán zůstatkem vlastních finančních prostředků na BÚ a pro
úplné vyrovnání je potřeba vzít úvěr ve výši 2.500.000,- Kč. ZOB schvaluje rozpočet, kde
závaznými ukazateli části rozpočtu jsou paragrafy a u investic položky. /10,0,0/
6. Rozpočet sociálního fondu na rok 2011
Starosta obce přednesl a rozeslal zastupitelům návrh rozpočtu FKSP na rok 2011 k vyjádření.
Příjmy FKSP celkem 55.600,- a výdaje FKSP celkem 47.800,- Kč. Schvalovaný rozpočet je
totožný s návrhem rozpočtu.
Usnesení č. 14/Z 3/10
ZOB schvaluje rozpočet sociálního a kulturního fondu obce Blatnice pod Svatým
Antonínkem na rok 2011 předloženém ve znění dle přílohy č. 2 tohoto zápisu. Příjmy FKSP
celkem 55.600,- a výdaje FKSP celkem 47.800,- Kč. Schvalovaný rozpočet je totožný
s návrhem rozpočtu. /10,0,0/
7. Organizační záležitosti
7.1 Žádost o pronájem pozemků parc. č. 6095 a 6314
VÍNO BLATEL, a.s., žádá o pronájem obecních pozemků parc. č. 6095 a 6314 z důvodu
ukončení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ostrožské Předměstí.
Usnesení č. 15/Z 3/10
ZOB neschvaluje pronájem obecních pozemků parc. č. 6095 a 6314. /9,0,1/
7.2 Žádost o pronájem obecních pozemků parc. č. 2188/14
Římskokatolická farnost Blatnice pod Svatým Antonínkem žádá o pronájem obecního
pozemku parc. č. 2188/14 na kopci sv. Antonína z důvodu výstavby parkoviště.
Usnesení č. 16/Z 3/10
ZOB schvaluje dlouhodobý pronájem obecního pozemku parc. č. 2188/14 pro výstavbu
parkoviště na kopci sv. Antonína min. na dobu 30 let za symbolickou cenu 1,- Kč/rok.
/10,0,0/
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Usnesení č. 17/Z 4/10
ZOB schvaluje zplnomocnění starosty ing. Vladimíra Hanáka k výkupu pozemků parc. č.
2858, 2859, 2860, 2861 a 2862 od vlastníků. Navrhovaná cena odkupu je 35,- Kč/m². /10,0,0/
7.2 Informace o ekonomické situaci školního autobusu
Starosta obce seznámil zastupitele s ekonomickou situací školního autobusu. Náklady na
provoz autobusu jsou ve výši 735.036,71 Kč a výnosy ve výši 279.938,95 Kč. Ztráta činí cca
456.000,- Kč. Do dalšího zasedání ZOB požaduje starosta obce od zastupitelů připomínky a
návrhy na řešení této situace.
Připomínky – p. Ladislav Vyskočil – doporučuje zvýšení ceny dopravy pro žáky
Usnesení č. 18/Z 3/10
ZOB bere na vědomí informaci o ekonomické situaci školního autobusu.
7.3 Nabídka pojištění majetku obce
Na pojištění obecního majetku byly doručeny dvě žádosti, a to od České pojišťovny, a.s. ve
výši pojistky 97.036,- Kč a od pojišťovny Generali s nabídkou pojištění ve výši 94.172,- Kč.
Připomínky – p. JUDr. Gazárek – oslovit více pojišťoven a na základě toho udělat
vyhodnocení nejvýhodnější nabídky pro pojištění veškerého majetku obce.
Usnesení č. 19/Z 3/10
ZOB bere na vědomí pojištění majetku obce od pojišťovny Generali ve výši 94.172,- Kč.

7.4 Žádost o vyslovení souhlasu s přijetím daru
Základní a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem žádá o souhlas zřizovatele
k přijetí peněžního daru ve výši 10.000,- Kč od Honebního společenstva Roháč, Blatnice pod
Svatým Antonínkem. Dar bude využit na nákup hraček do Mateřské školy Blatnice p. Sv.
Antonínkem.
Usnesení č. 20/Z 3/10
ZOB schvaluje ZŠ a MŠ Blatnice pod Sv. Antonínkem přijetí peněžního daru ve výši
10.000,- Kč od Honebního společenstva Roháč. Dar bude využit na nákup hraček do
Mateřské školy Blatnice p. Sv. Antonínkem. /10,0,0/
7.5 Odměna ředitele Základní a mateřské školy
Starosta obce navrhuje odměnu řediteli Základní a mateřské školy Blatnice pod Svatým
Antonínkem Mgr. Jiří Čeřešňákovi ve výši 15.000,- Kč.
Usnesení č. 21/Z 3/10
ZOB schvaluje odměnu řediteli Základní a mateřské školy Blatnice pod Svatým Antonínkem
Mgr. Jiří Čerešňákovi ve výši 15.000,- Kč. /8,2,0/
7.6 Návrh členů kulturní komise a Sboru pro občanské záležitosti
Předseda kulturní komise, ing. Antonín Hanák, navrhl členy kulturní komise v tomto složení:
- Blahynka Jan, Blatnice p. Sv. Antonínkem 383,
- Hanačík Josef, Blatnice p. Sv. Antonínkem 456,
- Hanačíková Alena, Mgr., Blatnice p. Sv. Antonínkem 456,
- Míšková Markéta, Ing., Blatnice p. Sv. Antonínkem 619,
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-

Těthal Jiří, Blatnice p. Sv. Antonínkem 878,
Vyskočil Ladislav, Blatnice p. Sv. Antonínkem 622,
Žajdlík Petr, Blatnice p. Sv. Antonínkem 339.

Předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti, p. Dana Vyskočilová, navrhla členy SOZ
v tomto složení:
- Mgr. Jaroslava Hendrychová, Blatnice p. Sv. Antonínkem 691,
- Ing. Alena Kneprová, Blatnice p. Sv. Antonínkem 700,
- Ludmila Cíchová, Blatnice p. Sv. Antonínkem 360,
- Alena Prachařová, Blatnice p. Sv. Antonínkem 675.

Usnesení č. 22/Z 3/10
ZOB schvaluje členy kulturní komise v tomto složení:
- Blahynka Jan, Blatnice p. Sv. Antonínkem 383,
- Hanačík Josef, Blatnice p. Sv. Antonínkem 456,
- Hanačíková Alena, Mgr., Blatnice p. Sv. Antonínkem 456,
- Míšková Markéta, Ing., Blatnice p. Sv. Antonínkem 619,
- Těthal Jiří, Blatnice p. Sv. Antonínkem 878,
- Vyskočil Ladislav, Blatnice p. Sv. Antonínkem 622,
- Žajdlík Petr, Blatnice p. Sv. Antonínkem 339.
ZOB schvaluje členy Sboru pro občanské záležitosti v tomto složení:
- Mgr. Jaroslava Hendrychová, Blatnice 691,
- Ing. Alena Kneprová, Blatnice 700,
- Ludmila Cíchová, Blatnice 360,
- Alena Prachařová, Blatnice 675. /10,0,0/

7.7 Žádosti o přidělení bytu na DPS
7.7.1 Žádost o přidělení bytu na DPS – p. Emilie Veverková
Paní Emilie Veverková, bytem Ostrožská Lhota 400, žádá o přidělení bytu v Domě
s pečovatelskou službou.
7.7.2 Žádost o přidělení bytu na DPS – p. Josef Šlahůnek
Pan Josef Šlahůnek, bytem Těmice 104, žádá o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou
službou.
Usnesení č. 23/Z 3/10
ZOB bere na vědomí žádosti p. Emilie Veverkové a p. Josefa Šlahůnka o přidělení bytu
v Domě s pečovatelskou službou.
7.8 Žádost o přeložení vodoměru
Paní Alena Vyskočilová, Blatnice pod Svatým Antonínkem č. p. 775, žádá o přeložení
vodoměru ze stávající šachty před RD č. p. 775 do sklepa RD č. p. 775 z důvodu nadměrného
výskytu bláta a vody ve stávající šachtě. Sklep by byl přístupný při každém odečtu vodoměrů.
Usnesení č. 24/Z 3/10
ZOB schvaluje žádost o přeložení vodoměru p. Aleny Vyskočilové ze stávající šachty před
RD č. p. 775 do sklepa RD č. p. 775. /9,0,1/
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7.9 Žádost o umístění reklamních tabulí
Kamenictví Žádník, Fügnerova 746, 698 01 Veselí nad Moravou, žádá o povolení umístění
reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení (sloup u hl. křižovatky a sloup
v Antonínkové ulici). Jednalo by se o reklamní tabule v počtu 2 ks o rozměrech do 1 m².
Usnesení č. 25/Z 3/10
ZOB neschvaluje umístění 2 ks reklamních tabulí Kamenictví Žádník, Fügnerova 746, 698
01 Veselí nad Moravou, na sloupy veřejného osvětlení od 1. 1. 2011. /8,1,1/
7.10 Žádost o pronájem parkovacího místa
Paní Pavlína Máčalová, bytem Blatnice pod Svatým Antonínkem č. p. 649, a paní Renta
Stúpalová, bytem Blatnice pod Svatým Antonínkem č. p. 649, žádají o pronájem dvou
parkovacích míst před svým bytovým domem č. p. 649 za cenu ročního nájmu ve výši 1.500,Kč za kalendářní rok za jedno trvale vyhrazené místo dle Obecně závazné vyhlášky obce č.
2/2004 o užívání veřejného prostranství.
Připomínky: p. Galářová – jak řešit parkovaní před bytovými domy?
p. ing. Hanák – jednání s ředitelem ZŠ, zda je možné parkovat v atriu ZŠ.
Usnesení č. 26/Z 3/10
ZOB bere na vědomí žádosti o pronájem parkovacích míst. Vyřešeno bude v jarních
měsících po úklidu sněhu.
7.11 Výpověď z nájmu kontejneru u Svazarmu
Pan Josef Míšek, Blatnice pod Svatým Antonínkem č. p. 191, vypověděl nájemní smlouvu
k obecnímu pozemku, na kterém provozoval kontejner na sběr železa u Svazarmu.
Usnesení č. 27/Z 3/10
ZOB bere na vědomí výpověď p. Josefa Míška k obecnímu pozemku, na kterém provozoval
kontejner na sběr železa u Svazarmu.
7.10 Přenechání Domu s pečovatelskou službou
Starosta seznámil zastupitele s žádostí Charity Veselí nad Moravou a Zdislava, o. p. s., o
převzetí do pronájmu Domu s pečovatelskou službou v Blatnici pod Svatým Antonínkem č.p.
886, které byly doručeny dne 20.12.2010, a s ekonomickou situací DPS.
Připomínky:
- p. ing. Vyskočil St. – vyhlásit výběrové řízení,
- p. Vavřík – proč kvůli 13.000,- Kč ztrátě se zbavovat fungující organizace,
- p. ing. Hanák – vyhlásit konkurz na vedoucího pracovníka v soc. službách pro DPS,
úspora mzdových nákladů za pracovníky po přenechání DPS, úbytek kontrol na DPS,
- p. JUDr. Gazárek – vyhotovit plán ekonomické činnosti a uvažovat o zvýšení příjmů
ze sociálních služeb, nezbavovat se vlastních zaměstnanců,
- p. Vavřík – kontroly na DPS provádí JMK, vždy proběhly v pořádku a bez vážných
nedostatků,
- p. ing. Hanák – očekává iniciativu od zaměstnanců DPS, jak zvýšit příjmy a snížit
náklady, do příštího ZOB,
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-

p. Balada – kde se vzaly částky za odběr plynu na DPS, když to neodpovídá
skutečnosti? Může doložit monitorovanou spotřebu od r. 2005, chyba není na jeho
straně.

Usnesení č. 28/Z 3/10
ZOB bere na vědomí informace a připomínky ve věci přenechání Domu s pečovatelskou
službou v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Bude řešeno dle přesných ekonomických údajů
na příštím ZOB.

8. Připomínky a podněty členů ZOB a občanů
- p. JUDr. Gazárek – požaduje pravidelné informace o čerpání prostředků z rozpočtu
Mikroregionu Ostrožsko, srovnání čerpání financí jednotlivých obcí,
- p. Blahynková – příští rok bude z rozpočtu mikroregionu hrazen bezdrátový rozhlas
po naší obci, jedná se o investici cca 600tis. Kč, kdy spoluúčast obce bude cca 200tis.
Kč, MAS ve spolupráci s podnikateli, možnosti dotací,
- p. Vavřík – z rozpočtu mikroregionu byly přijaty dotace na rekonstrukci místní
komunikace Pod Roháče i na dětské hřiště u mateřské školy,
- p. Bubelíny – poděkování p. starostovi a p. místostarostce za vstřícnost a vyřešení
problému s nájemní smlouvu, upozornění na propad 400 obědů za měsíc od doby
zákazu odběru jídel z Obecního pohostinství, špatný stav budovy,
- p. Soviš – doporučení p. Bubelíny, aby si obědy z Obecního pohostinství rozvážel
sám,
- p. ing. Hanák – očekává podněty od zaměstnanců v průběhu 14 dní ve věci
stravování,
- p. Blahynková – občané by měli mít svobodnou vůli si vybrat a rozhodnout sami, kde
se budou stravovat,
- p. ing. Trojanec – proč se zrušil kontejner na Svazarmu? Železe se bude odkládat do
příkopů a po obci,
- p. ing. Hanák – kontejner bude nabídnut hasičům pro sběr železa, na poradě starostů
byla nabídka od firem Ekolamp a Elektrowin, že na své náklady zbuduje sběrné místo,
budou osloveni, nutné najít vhodné místo pro tento účel,
- p. ing. Baladová – s účinností od 1. 1. 2011 je povinnost pro obce s více jak 2 000
obyvateli zřídit sběrný dvůr s pravidelnou dobou odběru nebezpečného a jiného
odpadu,
- p. ing. Valášek – proč nejsou přílohy k zápisům zveřejňovány na úřední a
elektronické desce Obecního úřadu, proč nebyl podepsán ověřovateli zápis z 29.
zasedání ZOB, pochybení, že to nebylo řešeno na nejbližším zasedání, i když se
jednalo o zasedání ustavující, zda přišel návrh z MV ČR? Žádá o prověření hlasování
a souvislostí se změnou územního plánu, která byla řešena na minulém ZOB,
- p. ing. Hanák – každý má dle zákona o obcích možnost přijít nahlédnout do zápisu ze
ZOB včetně příloh na obecní úřad,
- p. JUDr. Gazárek – naskenovat přílohy zápisu na webové stránky obce,
- p. Dominik – proč p. Vavřík uvedl pro média informaci, že Ostrožská Lhota dluží 36
mil. Kč, kde k této částce přišel, v současné době dluží Ostrožská Lhota cca 2,5 mil.
Kč, zda už se p. Vavřík omluvil starostovi obce Ostrožské Lhoty?
- p. Vavřík – omlouvá se Ostrožské Lhotě a při prvním setkání s panem Jelénkem se
omluví i jemu, informaci získal na poradě mikroregionu, zjevně se jednalo o mylnou
informaci,
- p. Střelcová – zda bude realizována plynofikace kulturního domu a kdy?
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-

-

-

-

-

p. Staněk Vladimír – jak je možné, že dokud byl sponzor pro fotbal, tak obec na
fotbal nepřispívala, teď se udělí dotace ve výši 140tis., zda se jednalo o osobní mstu
některých zastupitelů vůči p. Truskovi, že končí se sponzorováním FK, proč ZOB
neschválilo prodej neudržovaného obecního pozemku panu Truskovi při první
žádosti?
p. ing. Trojanec – příspěvky z rozpočtu byly každoročně, pouze loni kvůli špatné
finanční situaci bylo pro FK uvolněno 50tis. Kč, které pokryly např. pouze náklady na
elektrickou energii, v předchozím roce bylo poskytnuto z obecního rozpočtu 170.000,Kč,
p. Vyskočil Ladislav – p. Truska jednal neseriózně kvůli neschválení prodeje
obecního pozemku, na dalším zasedání byl prodej schválen po přezkoumání stavu
pozemku,
p. Blahynková – ve věci prodeje obecního pozemku v blízkosti RD ing. Romana
Trusky bylo nutné vyjasnit problematiku blízkosti potoku a transformátoru, nebylo
jednoznačné, zda lze pozemek odprodat do vlastnictví p. Trusky,
p. ing. Hanák – obec podporovala FK SaZ Blatnice celoročně, ať již formou dotace
na činnost či placením pracovníka obce, který se věnoval údržbě hřiště,
p. Ančincová – informace o možnosti získání dotace pro knihovnu z okresu, zda bude
podpořeno?

12. Závěr
ZOB ukončil starosta ve 20,00 hodin.
*/ /0,0,0/ - hlasování – první číslo pro, druhé číslo proti, třetí číslo zdržel hlasování
Ověřovatelé zápisu

:

ing. Antonín Trojanec
Svatava Blahynková

Zapisovatel

:

Bc. Zdeňka Straková

Starosta obce:

Ověřovatelé:

………………………
Ing. Vladimír Hanák
…………………………
Svatava Blahynková

…………………………
Ing. Antonín Trojanec
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