ZÁPIS
o prubehu 4. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice
konaného dne 25.5. 2007 ve Švábenicích
Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 4. zasedáni Zastupitelstva obce Švábenice ( dále jen ZO )
v 1800hod. a všechny prítomné privítal.
Bod C. 1
Technický bod
Starosta (predsedající) konstatoval, že infonnace o konáni zasedáni byla zverejnena na úrední desce
Obecního úradu Švábenice a to nejméne sedm dnu prede dnem konáni zasedáni a dále konstatoval, že je
prítomno 15 clenu zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Prítomni, omluveni, neprítomni: viz. prezencní listina - príloha c. 1tohoto zápisu.
Zapisovatelkou byla jmenována Hana Hladká.
Starosta (predsedající) konstatoval, že zápis ze 3. zasedáni byl rádne overen, námitky proti nemu nebyly
podány a je vyložen k nahlédnuti v kancelári Obecního úradu Švábenice.
Starosta (predsedající) vyzval zastupitele, aby podali návrhy na overovatele zápisu o prubehu 4. zasedáni
zastupitelstva obce.
Navržen byl: Libor Pištelka, Božena Štolfová

Usnesení

C.

1:

Zastupitelstvo obce
s c h val u j e za overovatele zápisu o prubehu 4. zasedání zastupitelstva obce
1. Libor Pištelka
2. Božena Štolfová

Hlasování C.1:

pro:

15

proti: O

zdržel se: O

Starosta (predsedající) prednesl návrh programu zasedáni, který byl cleny zastupitelstva schválen.
Usnesení C. 2:
Zastupitelstvo obce
s c h val u j e následující program zasedání zastupitelstva obce:
1) Technický bod (privítáni, jmenování zapisovatele/zapisovatelky, volba overovatelu
zápisu, schválení programu zasedáni ZO)
2) Zpráva o cinnosti rady obce, kontrola usnesení
3) Záverecný úcet obce za rok 2006
4) Rozpoctové opatrení c. 2/2007 rozpoctu obce
5) Rozpoctový výhled obce na rok 2008

- 2009

6) Obecne závazná vyhláška obce Švábenice c. l/2007 O stanovení systému shromaždováni,
sberu, preprav, trídení, využívání a odstranováni komunálních odpadu a nakládáni se
stavebním odpadem
7) Projednání kupní smlouvy prodeje pozemku p.c 346/7 o výmere 789 m2
8) Projednání písemných žádosti k zámeru obce prodeje pozemku p.c. 3256/49 o výmere 669 m2
a st parc 523 o výmere 111 m2
9) Urcení zastupitele prí porizováni ÚPD § 47 odst. I a 4 zákona c. 183/2006 Sb.
10) Zpráva kontrolního výboru
11) Ruzné
12) Diskuse
13) Záver
zdržel se: O
Hlasování C. 2:
O
pro: 15
proti:

Bod c. 2
Zpráva o cinnosti rady, kontrola usnesení
Místostarostaobce seznámilzastupitelstvoobce s usnesením rady obce ze dne 31.1., 28.2., 21.3., 4.4.,
18.4.a 2.5. 2007.
Diskuse: Nebylyvznesenypripomínky
Usnesení c. 3:
Zastupitelstvo obce
ber e n a ved o IDí usnesení rady obce ze dne 31.1., 28.2., 21.3.,4.4.,18.4. a 2.5. 2007.

Hlasování c. 3:

pro:

15

zdržel se : O

proti: O

Bod c. 3
Záverecný úcet obce za rok 2006
PredsedafinancníhovýboruIng. FrantišekBureš seznámilzastupitelstvoobcese záverecnýmúctem obce
za rok 2006, na základezákona c. 250/2000Sb., § 17 odst. 7, projednánízáverecnéhoúctu obce za rok
2006; písmoa) souhlasu s celorocnímhospodareníma to bez výhrad,prijalo za na svém zasedánídne
25.5. 2007 toto usnesení viz. príloha c. 2 tohoto zápisu.

Diskuse: Nebyly vzneseny pripomínky

Usnesení c. 4:
Zastupitelstvo obce

s c h val u j e záverecný úcet obce za rok 2006 a to bez výhrad.
Hlasování c. 4:

pro: 15

zdržel se: O

proti: O

Bod c. 4
Rozpoctové opatrení c. 2/2007 rozpoctu obce
Predseda financního výboru Ing. František Bureš seznámíI zastupitelstvo obce s rozpoctovým opatrením
c. 2/2007 rozpoctu obce, viz príloha c. 3.
Dískuse: Nebyly vzneseny pripomínky
Usnesení c. 5:
Zastupitelstvo obce
s c h val u j e rozpoctové opatrení c. 2/2007 rozpoctu obce.

Hlasování c. 5:

pro:

15

proti:

O

zdržel se: O

Usnesení c. 6:
Zastupitelstvo obce
se h val u j e cástku 260 000,- Kc jako spoluúcast obce na akci v rámci programu 298 220 pod názvem
- Obec Švábenice,okr. Vyškov Jihomoravskýkraj - oprava silnic a peších komunikací.
-

Hlasování c. 6:

pro:

15

proti:
2

O

zdržel se: O

Bod c. 5
Rozpoctový výhled obce na rok 2008 - 2009
Predsedafinancníhovýboru Ing. FrantišekBureš seznámilzastupitelstvoobce s rozpoctovým výhledem
obcena rok 2008 a 2009,viz prilohac. 4.
Diskuse: Nebyly vznesenypripomínky
Usnesení c. 7:
Zastupítelstvoobce
ber e n a ved o IDí rozpoctovývýhledna rok 2008a 2009.
Hlasování c. 7:

pro: 15

protí: O

zdržel se: O

Bod c. 6
Obecne závazná vvhláška obce Švábenice c. 1/2007 O stanovení systému
shromaždování, sberu, prepravv, trídení, využívání a odstranování komunálních
odpadu a nakládání se stavebním odpadem
Starostaobce seznámilzastupítelstvoobce s obecne závaznou vyhláškouobce Švábenicec. 1/2007O
stanovení systému shromaždování, sberu, prepravy, trídení, využívání a odstranováníkomunálních
odpadua nakládáníse stavebnímodpadem.
Diskuse: Nebylyvznesenypripomínky

Usnesení c. 8
Zastupítelstvo obce
s c h val
u j e obecne závaznou vyhlášku obce Švábenice c. 1/2007 o stanovení systému
shromaždování, sberu, prepravy, trídení, využívání a odstranování komunálních odpadu a nakládáni se
stavebním odpadem.

Hlasování c. 8:

pro:

15

protí:

O

zdržel se: O

Bod c. 7
Proiednání kupní smlouvy prodeie pozemku P.c 346/7 o vÝmere 789 m2
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s kupní smlouvou na prodej pozemku p.c. 346/7 orná puda o
výmere 789 m2 mezí obcí Švábenice jako prodávající a Ing. Františkem Burešem Svábenice c.p. 117 jako
kupující.
Diskuse: Nebyly vzneseny pripominky

Usnesení c. 9:
Zastupitelstvo obce
se h val u j e podle § 85 písmo a) zák.c. 128/2000 Sb. o obcích ve znení pozdejšich predpisu odprodej
nemovitého majetku
pozemku p.c. 346/7 orná puda o výmere 789 m2 vzniklé oddelovacím
geometrickým plánem c. 333-2/2007 z parcely PK pod c. 3901/1 o výmere 4302 m2, který je zapsán
mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úradu pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracovište
Vyškov na LV c. 10001 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice, za kupní cenu 20.000,- Kc kupujicímu
Ing. Františku Burešovi, trvale bytem Švábeníce 117, PSC 683 23.

Hlasování c. 9:

pro:

14

protí:
.,,

O

zdržel se : 1

Usnesení c. 10:
Zastupitelstvoobce
u k I á d á starostovi obce uzavrít s kupujícím pozemku kupní smlouvu.

Hlasování c. 10 :

pro: 14

proti:

zdržel se: 1

O

Bod c. 8
Proiednání písemných žádostí k zámeru obce prodeie pozemku P.c. 3256/49 o
vÝmere 669 m2 a st parc 523 o vÝmere 111 m2
Starostaseznámilzastupitelstvoobce s písemnýminabídkami k zámeru obce k odprodeji pozemkup.c.
3256/49 o výmere 669 m2 a st parc 523 o výmere 111 m2 schválenéhozastupitelstvemobce dne
26.2.2007usnesenímC.8. Zámerobce byl zverejnenna úrední descevyvešenímdne 25.4.2007a snat dne
25.5.2007v den konánízastupitelstvaobce.Písemnoužádost podaliPavlínaKuzdasováa MartinKuzdas
bytem Švábeníce354 dne 22.5.2007.
Diskuse: Nebylyvznesenypripomínky

Usnesení c. 11:
Zastupitelstvo obce
s c h val u j e písemnou žádost Pavlíny Kuzdasové a Martina Kuzdase, bytem Švábeníce 354 o
odkoupení pozemku p.c. 3256/49 v k.ú. Švábenice o výmere 669 m2 a st parc 523 o výmere 111 m2, dle
zámeru obce, schváleného Zastupitelstvem obce Švábenice ze dne 26.2. 2007.
Hlasování

C. 11:

Bod C.9
Urcení zastu itele

pro: 15

ri orizování ÚPD

proti:

O

zdržel se: O

47 odst. 1 a 4 zákona C.183/2006 Sb.

Starosta seznámil zastupitelstvo obce s §47 odst. 1-4 zákona c. 183/2006 Sb. (stavební zákon) aby zastupitelstvo
obce urcilo zastupitele, který bude spolupracovat s porizovatelem pri porizování ÚPD v souladu s § 47 odst 1-4
stavebního zákona.
Diskuse: Nebyly vzneseny pripomínky

Usnesení C. 12:
Zastupitelstvo obce
s c h val u j e starostu obce Švábeníce Josefa Kubíka jako zastupitele, který bude spolupracovat s
porizovatelem pri porizování ÚPD

Hlasování C.12:

pro: 14

proti: O

zdržel se:

Bod C. 10
Zpráva kontrolního vÝboru
Zpráva kontrolního výboru - prednesl Michal Hladký, viz príloha C.5.

Diskuse: Nebylyvznesenypripomínky
Usnesení C. 13
Zastupitelstvo obce
ber e n a ved o IDí zprávu kontrolního výboru ze dne 23.5. 2007.
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1

Hlasování C. 13:
Bod C. 11
Ruzné:

pro: 15

zdržel se: O

proti: O

1. Starosta seznámil zastupitelstvo obce s cestným prohlášením Blanky Pištelkové, roz. Derkové, o studni
pred domem c.p. 3 na parc. C.3950/5 v k. Ú. Švábenice.
Diskuse: Nebyly vzneseny pripomínky

Usnesení

14

C.

Zastupitelstvo obce
s c h val u j e bezúplatný prevod majetku studny na pozemku parc. C.3950/5 ostatní plocha, který je

zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálnímúradem pro jihomoravský kraj

-

Katastrální

pracovište Vyškov na LV C. 10001 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice mezi obcí Švábenice, okres
Vyškov jako prevodkyne a manželé Pavel Pištelka a Vera Pištelková, oba trvale bytem Švábenice c.p. 3,
jako nabyvatelé.

Hlasování

C.

14:

pro: 14

zdržel se: 1

proti: O

2. Starosta prednesl žádost reditelky ZŠ a MŠ Švábenice, okres Vyškov, príspevková organizace o
povolení výjimky z poctu žáku pro školní rok 2007/2008.
Diskuse: Nebyly vzneseny pripominky

Usnesení

C.

15:

Zastupitelstvo obce
s c h val u j e p o vol e n í v Ýjim k y z poctu žáku pro Základní školu a materskou školu
Švábenice, okres Vyškov, prispevková organizace pro školní rok 2007/2008 podle ustanoveni § 23, odst.
3 zákona C.561/2004 Sb. a dle vyhlášky C.48/2005 Sb. na celkový pocet 71 žáku.
Hlasování

C. 15:

pro: 15

proti:

zdržel se: O

O

3. Starosta prednesl žádost reditelky ZŠ a MŠ Švábenice, okres Vyškov, prispevková organizace o
povolení výjimky z poctu detí pro školni rok 2007/2008.
Diskuse: Nebyly vzneseny pripomínky
Usnesení C. 16:
Zastupitelstvo obce
s c h val u j e p o vol e n í v Ýjim k y z poctu detí pro Základní školu a materskou školu
Švábenice, okres Vyškov, prispevková organízace pro školní rok 2007/2008 podle ustanovení § 23, odst.
3 a § 177 odst. 2 zákona C. 561/2004 Sb. a dle vyhlášky C. 14/2005 Sb. na celkový pocet 28 detí.
Hlasování

C. 16:

pro: 15

proti: O

zdržel se: O

4. Informace starosty ;
Starosta informoval zastupitelstvo obce
- o pridelené dotaci z JMK na opravu sociálního zarízení: lI.etapa - pohostinství V Bráne ve výši 158.tis.
Kc.
- o aktuální situaci pri vyrizování náležitostí k územnímu rízení a následnému stavebnímu povolení
technické infrastruktury v lokalite nové zástavby obce.

Usnesení C.17
Zastupitelstvo obce
bere
na vedomí

Hlasování

C.

17:

informace starosty.
pro: 14

proti: O
5

zdržel se:

1

Bod c. 12
Diskuse:
Zastupitel Libor Pištelka opet otevrel diskusi na téma, zda požádat o navráceni historického názvu obci
Švábenice "Mestys Švábenice".
- v diskusi byl vznesen návrh, aby se k navráceni historického názvu Mestys Švábenice, mohli vyjádrit i
obcané obce Švábenice.
Zastupitelka Božena Štolfová žádá zastupitelstvo obce o projednáni možnosti financního príspevku pro
družstvo volejbalistek, které navštevuje pravidelne celorocne telocvicnu ZŠ Švábenice a víceúcelové
hrište pri ZŠ Švábenice a zúcastnuje se turnaju i mimo obec.
- starosta požádalo písemnou žádost, která bude predložena k projednání Rade obce Švábenice.

Bod c. 13
Záver
Starosta ukoncil zasedání
Švábenice ve 20.35 hod.

po

Ve Švábenicích dne:

1. 6. 2007

Zapsala:

Hana Hladká

Starosta obce:

Josef Kubík

Overovatelé zápisu:

projednání

všech

bodu

programu zasedání zastupitelstva obce
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