ZÁPIS
o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících
Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen
"zastupitelstvo obce") v ISoOhod. a všechny prítomné privítal.
Bod C. 1
Technický bod
Starosta (predsedající) konstatoval, že informace o konání zasedání byla zverejnena na úrední desce
Obecního úradu Švábenice a to nejméne sedm dnu prede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je
prítomno 13 clenu zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Prítomni, omluveni, neprítomni: viz. prezencní listina - príloha c. 1tohoto zápisu.
Zapisovatelkou byla jmenována Jana Jirícková.
Starosta (predsedající) konstatoval, že zápis z 2. zasedání byl rádne overen, námitky proti nemu nebyly
podány a je vyložen k nahlédnutí v kancelári Obecního úradu Švábeníce.
Starosta (predsedající) vyzval zastupitele, aby podali návrhy na overovatele zápisu o prubehu 3. zasedání
zastupitelstva obce.
Navržen byl: Ing. František Bureš, Alena Kušková, kterí vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení c.1:
Zastupitelstvoobce
s c h val u j e za overovatelezápisuo prubehu3. zasedánízastupitelstvaobce
1. Ing. František Bureš
2. Alena Kušková

Hlasování c. 1:

pro: 12

proti:

o

zdržel se: 1

Starosta (predsedající) prednesl návrh programu zasedání, 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 (privítání, jmenování zapisovatele/zapisovatelky, volba overovatelu
zápisu, schválení programu zasedání zastupitelstva obce)
2) Zpráva o cinnosti rady obce, kontrola usnesení
3) Projednání a schválení rozpoctu obce na rok 2007
4) Seznámení s výsledkem zmen v rozpoctu rozpoctovým opatrením c. 11/2006 ze dne 29.12.
2006
5) Seznámení s výsledky inventarizace za rok 2006
6) Projednání písemných žádostí k zámeru obce odprodej cásti pozemku p.c. 390111 v k.ú.
Švábeníce
7) Projednání zámeru obce o odprodeji pozemku p.c. 3256/49 o výmere 669 m2 a st parc. c. 523 o
výmere 111 m2 v k.ú. Švábenice
S) Projednání rozhodnutí dodatku c. 5 zrizovací listiny príspevkové organizace obce Základní
škola a materská škola Švábeníce, okres Vyškov, príspevková organizace
9) Ruzné
1O)Diskuse

11)Záver

Hlasování c. 2:

pro:

13

proti:

o

zdržel se: O

Bod c. 2
Zpráva o cinnosti radv, kontrola usnesení
Místostarostaobce seznámíI zastupitelstvoobce s usnesením rady obce ze dne 13.12. a 29.12. 2006,
dále 3.1., 17.1.a 24.1. 2007.
Diskuse:

Usnesení c. 3:
Zastupitelstvo obce
ber e n a ved o m í usnesení rady obce ze dne 13.12. a 29.12. 2006, 3.1., 17.1.a 24.1. 2007.

Hlasování c. 3:

pro:

13

protí:

O

zdržel se: O

Bod c. 3
Proiednání a schválení rozpoctu obce na rok 2007
Predseda financního výboru Ing. František Bureš seznámil zastupitelstvo obce s rozpoctem obce na rok
2007, viz príloha c. 2 tohoto zápisu.
Diskuse:
K rozpoctu obce na rok 2007 nebyly z rad zastupitelstva obce žádné pripomínky.
Usnesení c. 4:
Zastupitelstvo obce
se h val u j e rozpocet obce Švábenice na rok 2007.

Hlasování c. 4:

pro:

13

proti:

O

zdržel se:

O

Bod c. 4
Seznámení s vÝsledkem zmen v rozpoctu rozpoctovým opatrením c. 11/2006 ze dne
29.12.2006
Predseda financního výboru Ing. František Bureš seznámil zastupitelstvo obce s výsledkem zmen
v rozpoctu rozpoctovým opatrením c. 11/2006 rozpoctu obce ze dne 29.12.2006, viz príloha c. 3.
Diskuse:
Starosta obce upozornil zastupitelstvo obce, že pravomoc k tomuto rozpoctovému opatrení schválilo
zastupitelstvo obce rade obce na verejném zasedání ZO dne 15.12.2006.
Usnesení c. 5:
Zastupitelstvo obce
ber e na ved o m í zmeny rozpoctu provedené rozpoctovým opatrením c. 11/2006 schválené radou
obce ze dne 29.12. 2006

Hlasování c. 5:

pro:

13

proti:

Bod c. 5
Seznámení s výsledkv inventarizace za rok 2006
2

O

zdržel se: O

Úcetní obce Jana Jirícková seznámila zastupitelstvo obce s výsledky inventarizace majetku za rok 2006,
viz príloha c. 4.
Diskuse:
Nebyly vzneseny pripomínky.
Usnesení c. 6:
Zastupitelstvo obce
s c h val u j e výsledky inventarizace majetku za rok 2006, vcetne záverecné zprávy s návrhem na
vyrazení.

Hlasování c. 6:

pro:

13

proti:

O

zdržel se: O

Bod c. 6
Projednání
písemných žádostí k zámeru obce odprodej cásti pozemku P.c. 3901/1
~
v k.ú. Svábenice
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s písemnými nabídkami k zámeru obce k odprodeji cásti pozemku
p.c. 3901/1 schvá1eného zastupite1stvem obce dne 15.12.2006 usnesením c. 13. Zámer obce byl
zverejnenna úrednídesce od 8.1. 2007 a snat dne 26.2. 2007 v den konánízastupitelstvaobce.Písemnou
žádost podal dne 12.2.2006 Ing. František Bureš.
Diskuse:
Nebyly vzneseny pripomínky.

Usnesení c. 7:
Zastupitelstvo obce
se h val u j e písemnou žádost Ing. Františka Bureše Švábenice c.p. 117 ze dne 12.2.2006 o odprodej
parcely c. 346/7 o výmere 789 m2 vzniklé oddelovacím geometrickým plánem c. 333-2/2007 z parcely c.
3901/1, dle zámeru obce schváleného Zastupite1stvem obce Švábeníce ze dne 15.12.2006. Žadatel uhradí
veškeré náklady spojené s prevodem pozemku, sepsání kupní smlouvy, návrh na vklad v1astníckého
práva, dan z prevodu nemovitostí.

Hlasování c. 7:

pro:

12

proti:

O

zdržel se:

1

Bod c. 7
Projednání zámeru obce o od~rodeii pozemku P.c. 3256/49 o vÝmere 669 m2 a parc.
c. st 523 o vÝmere 111m 2 k.ú. Svábenice
Starosta seznámilzastupítelstvoobce se zámerem obce odprodatpozemekparcelnícíslo 3256/49o výmere 669
m' a par. c. st 523 o výmere 111m2zapsanémv katastrunemovitostívedenéhoKatastrálnímúradempro JmKr se
sídlem v Brue - katastrální pracovište Vyškov na LV 10001 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice.

Zámerobce- viz. prilohac. 5 tohotozápisu.
Diskuse:
Nebyly vzneseny pripomínky
Usnesení c. 8:
Zastupitelstvo obce
s c h val u j e zverejnení zámeru obce odprodat pozemek p.c. 3256/49 o výmere 669 m2 a par. c. st
523 o výmere 111 m2zapsaném v katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úradem pro Jihomoravský
kraj se sídlem v Bme, Katastrální pracovište Vyškov na LV c. 10001 pro okres Vyškov, obec a k.ú.
Švábeníce manželum Pavlíne Kuzdasové, nar. 29.4. 1979, bytem Švábeníce 354 a Martinovi Kuzdasovi,
nar. 21.7.1975, bytem Lhota 139, okr. Vyškov.
Kupnícenaje stanovenave výši 80,-Kc/m2.
3

Zámer bude zverejnen po dobu nejméne 15 dnu pred projednáním v orgánech obce vyvešením na úrední
desce.

Hlasování C.8:

13

pro:

proti:

o

zdrželse:

o

Bod C.8
Proiednání rozhodnutí dodatku c. 5 znzovací listiny pnspevkové organizace obce
Základní škola a materská škola Švábenice, okres Vyškov, pnspevková organizace
Starosta obce seznámíl zastupitelstvo obce s dodatkem C. 5 zrizovaci listiny ZŠ Švábenice a MŠ
Švábenice, okres Vyškov, pnspevková organizace viz. prílohy C.6 tohoto zápisu.
Dískuse:
Nebyly vzneseny pripominky.

Usnesení c. 9
Zastupitelstvo obce
s c h val u j e dodatek C.5 zrizovaCÍlistiny pnspevkové organizace obce "Základní škola a Materská škola
Švábenice, okres Vyškov, príspevková organizace" v navrženém znenÍ. V clánkn IV majetek prispevkové
organizace se doplnnje: "Zrizovatel predává Základní škole a materské škole Švábenice, okres Vyškov,
príspevková organizace, do správy majetek obce Švábenice následne vymezený."

Hlasování c. 9:

pro:

13

proti:

o

o

zdržel se:

Bod c. 9
Ruzné:
Informace staros!y :
1) Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se zprávou o výsledku prezkoumání hospodarení za rok
2006 obce Švábeníce, okres Vyškov, které se uskutecnilo dne 12.2.2007 odborem kontroly Krajského
úradu JMI( na OÚ ve Švábenicich.
2) Starosta obce seznámil zastupitelstvo se znením dopisu ze Státního okresního archívu Vyškov, se
sídlem ve Slavkove u Brna, kde nám bylo oznámeno, na základe žádosti obce, že Švábenice byly
povýšeny na mestecko již 8. zári roku 1348. Z výše uvedeného jasne vyplývá, že fakt, že Švábenicejsou
mestecko, je naprosto nezpochybnitelný a je proto možno požádat predsedu Poslanecké snemovny
parlamentu CR o navrácení titulu "Mestys", který byl užíván do L 1954.
3) Sjezd rodáku naší obce se uskutecní 19. kvetna 2007 v kulturním dome ve Švábenicich.

Usnesení c. 10
Zastupitelstvoobce
ber e n a ved o m í informacestarosty.
Hlasování c. 10:

pro:

13

proti:

o

zdržel se:

o

Bod c. 10
Diskuse:
Pištelka Libor:

navrhuje vrácení názvu "Mestys Švábenice", v CRje již 250 obci, které se
k tomuto titulu hrde hlásí a název mestys obnovily.
Hroza Vladimír:
jaký význam by mela zmena názvu na "Mestys Švábenice"
MgLCupák Zdenek: zmena názvu má pro naši obec význam historický
4

-

--

Starosta:

Pri návratu titulu mestys, by bylo nutno zmenit razítka, veškeré smlouvy a další
záležítosti. Titul mestys by byl užíván následujícím dnem po vydání dekretu
predsedou Poslanecké snemovny parlamentu CR.
Místo Obec Švábenice by byl název "Mestys Švábenice" a misto Obecní úrad
Švábenice by byl název "Úrad mestyse Švábenice".
Pištelka Libor:
kdy bude vydáno další císlo Zpravodaje obce a proc pan Mgr. Cupák chce skoncit
s funkcí odpovedného redaktora Zpravodaje
Mgr.Cupák Zdenek: vzdává se funkce odpovedného redaktora Zpravodaje obce, tuto funkci vykonával
!Oroku
Starosta:
Zpravodajse vydává 4x rocnev rozmezí350 - 375 ks, je o nej velký zájem z rad
obcanu i rodáku, bylo by potreba více príspevku od Zš a spolecenských organizací
Pištelka Pavel:
má pripraveny clánky o historií oddílu kopané ve Švábenicích na pokracování
Hroza Vladimír:
je nutné zvážit, zda se bude pokracovat ve vydávání zpravodaje, kdo bude
odpovedný za vydávání Zpravodaje a zda bude dost príspevku do Zpravodaje
Vojácek Miroslav:
žádá obec o pridelení zdravotního strediska pro mládež SDH Švábenice
Starosta:
Vedoucí knihovny zaslala žádost rade obce Švábenice o premístení soucasné
knihovny do vetších prostor. Rada obce se bude obema žádostmi zabývat.
Pištelka Libor:
upozornuje na špatný stav soucasných már na hrbitove a navrhuje koupit nové
Starosta:
poveruje Míchala Hladkého, clena rady obce, o zjištení potrebných informací ke
koupi nových már.

Bod C. 11
Záver
Starosta ukoncil zasedání po
Švábeníce ve 20.00 hod..

projednání

všech

bodu

programu zasedání zastupitelstva obce

Ve Švábenicích dne: 6.3.2007

Zapsala:

Starosta obce:

~

Jana Jirícková
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Josef Kubík
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Alena Kušková

5

7/
""""""

"'"

/
~!t....

