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ZÁPIS
o prubehu 2. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice
konaného dne 15.12. 2006 ve Švábenicích

Starosta (predsedající)
Josef Kubik zahájil 2. zasedání Zastupitelstva
"zastupitelstvo obce") v 1800hod. a všechny pritomné privital.

obce Švábenice (dále jen

Bod C. 1
Technický bod
Starosta (predsedající) konstatoval,že informace o konání zasedáni byla zverejnenana úrední desce
Obecníhoúradu Švábenicea to nejménesedm dnu prede dnem konánízasedánía dále konstatoval,že je
prítomno 14 clenuzastupítelstva,zastupitelstvoje tedyusnášenischopné.
Prítomní, omluvení, neprítomní: viz. prezencní listina - príloha c. 1 tohoto zápisu.

Zapisovatelkou byla jmenována Hana Hladká.
Starosta (predsedající) konstatoval, že zápis z ustavujícího zasedání byl rádne overen, námitky proti
nemu nebyly podány a je vyložen k nahlédnutí v kancelárí Obecního úradu Švábenice.
Starosta (predsedajíci) vyzval zastupítele, aby podali návrhy na overovatele zápisu o prubehu
2. zasedání zastupitelstva obce.
Navržen byl: Ing. Pavel Tvrdý a Petra Jakešová, kterí vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení C. 1:
Zastupitelstvoobce
s c h val u j e za overovatelezápisuo prubehu2. zasedánizastupitelstvaobce
1. Ing. Pavel Tvrdý
2. Petra Jakešová

Hlasování C. 1:

pro: 14

proti: O

zdržel se: O

Starosta (predsedající) prednesl návrh programu zasedáni a navrhl zastupitelstvu obce doplnení programu
o bod programu:

- Nabídka

na odkup akcií Ceské sporitelny, a.s..

Tento bod programu byl zarazen pod císlo 12.
Program zastupitelstva obce 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, jmenováni zapisovatele/zapisovatelky, volba overovatelu
zápisu, schválení programu zasedání zastupitelstva obce)
2) Zpráva o cinnosti rady obce, kontrola usneseni
3) Rozpoctové provizorium obce na rok 2007
4) Rozpoctové opatrení c. 10/2006 rozpoctu obce
5) Odmeny a príplatky poskytované clenum zastupitelstva obce
6) a) Predbežný souhlas rade obce k provedení rozpoctového opatrení v roce 2006
b) Projednání pravomocí rady obce dle § 102, odst. 2, písmene a) zákona c. 128/2000 Sb.
v roce 2007
7) Poverení zástupce obce na valné hromady, které se uskutecní v roce 2007 a vyzvednutí
výpisu ze strediska cenných papiru v roce 2007
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8) Projednání návrhu zadání územního plánu obce Švábenice
9) Obecne závazná vyhláška obce Švábenice C. 1/2006 o místních poplatcích
10)Pmjednání kupní smlouvy o koupi pozemku p.c. 32/2 v k.ú. Švábenice
II)Projednání zámeru obce o odprodej cásti pozemku parc. C.3901/1 v k.ú. Švábenice
12) Nabídka na odkup akcií Ceské sporitelny, a.s.
13) Ruzné
14) Diskuse
15) Záver

Hlasování c. 2:

pro: 14

proti: O

zdržel se: O

Bod c. 2
Zpráva o cinnosti rady, kontrola usnesení
Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo obce s usnesením rady obce ze dne 15.11. a 29.11. 2006.

Diskuse: ---Usnesení c. 3:
Zastupitelstvoobce
ber

e n a ved

Hlasování c. 3:

o ID í usnesení rady obce ze dne 15.11. a 29.11. 2006.

pro: 14

proti: O

zdržel se: O

Bod c. 3
Rozpoctové provizorium obce na rok 2007
Predseda financního výboru Ing. František Bureš seznámil zastupitelstvo obce s rozpoctovým
provizoriem obce na rok 2007, viz príloha C.2 tohoto zápisu.
Diskuse: -------

Usnesení c. 4:
Zast\lpitelstvoobce
s c h val u j e rozpoctovéprovizoriumobce Švábenicena rok 2007.
Hlasování c. 4:

pro: 14

proti: O

zdržel se: O

Bod c. 4
Rozpoctové opatrení c. 10/2006 rozpoctu obce
Predsedafinancníhovýboru Ing. FrantišekBureš seznámilzastupitelstvoobce s rozpoctovýmopatrením
C. 10/2006 rozpoctu obce, viz príloha C.3 tohoto zápisu.
Diskuse: ----

Usnesení c. 5:
Zastupitelstvo obce
s c h val u j e rozpoctové opatrení C. 10/2006 rozpoctu obce.

Hlasování c. 5:

pro: 14
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proti: O

zdržel se: O

Bod c. 5
Odmeny a príplatky poskytované clenum zastupitelstva obce
Starosta seznámil zastupitelstvo
clenum zastupitelstva obce.
Diskuse: __n

obce s navrženými odmenami a priplatky za výkon funkce neuvolneným

Usnesení c. 6:
Zastupitelstvo obce
s c h val u j e mesicní odmeny a príplatky za výkon funkce poskytované neuvolneným clenum
zastupitelstva obce od 3.11. 2006, viz príloha c. 4 tohoto zápisu.

Hlasování c. 6:

pro: 14

proti: O

zdržel se: O

Bod c. 6
a Predbežn' souhlas rade obce k rovedení roz octového o atrení
.!!l..Proie4nání pravomocí rad~02.
od..§!.2. pfsmene a)..Bi.kona c. p812000
Sb. v roce 2007
Starostaobce požádalzastupitelstvoobceza radu obce o povereník provedeníprípadnýchzmenv rozpoctuobce,
které bude nutuo provést do konce roku 2006. S výsledkembude ZO seznámenona nejbližšímzasedáníZO tak,
aby nedošlok porušení§ 84, zák c. 128/2000Sb., o obcíchve znenípozdejšíchpredpisu, dále starosta obce
požádal zastupitelstvo obce Švábenice o poverení k provádení rozpoctových opatrení radou obce
v roce 2007.
Diskuse: ------

Usnesení c. 7:
Zastupitelstvo obce
dává predbežný
souhlas
rade obce k provedení prípadných zmen v rozpoctu obce v mesíci
prosinci 2006 rozpoctovým opatrením.

Hlasování c. 7:

pro: 14

proti: O

zdržel se: O

Usnesení c. 8
Zastupitelstvoobce
s c h val u j e provádenírozpoctovýchopatreníradou obcev roce 2007v tomto rozsahu:
a) v rámci položek jednotlivých oddílu, paragrafu
b) státIÚchdotací z programu rozvoje venkova a jiných dotací

Hlasování c. 8:

pro: 14

proti: O
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zdržel se : O

Bod c. 7
Poverení zástupce obce na valné hromadv, které se uskutecní v roce 2007 a
vvzvednutí výpisu ze strediska cenných papíru v roce 2007
Starosta obce požádal zastupitelstvoobce o projednánía schválenízástupce obce na všechny valné
hromady,které se uskutecni v roce 2007 a k vyzvednutívýpisuze strediskacennýchpapíruv Bme v roce
2007.
Diskuse:

mm

Usnesení c. 9:
Zastupitelstvo obce
d e leg u j e starostu obce Švábenice Josefa Kubika na následujicí valné hromady, které se uskutecní
v roce 2007:
- VAK Vyškov, a.s.
- RESPONO Vyškov, a.s.
- ./MP, a.s.
- E.ON, a.s.
a dálek vyzvednutivýpisuze strediskacennýchpapíruv roce 2007 v Bme.

Hlasování c. 9:

pro: 14

proti: O

zdržel

se: O

Bod c. 8
Proiednání návrhu zadání územního plánu obce Švábenice
Starosta obce seznámíl zastupitelstvo obce s úplným znením návrhu zadání územního plánu obce
Švábeníce a jeho významem pro obec Švábenice. Dále starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se
stanoviskem nadrízeného orgánu územního plánování k návrhu zadání územního plánu obce Švábenice

zaslanéKrÚ JMK,odborúzemníhoplánovánía stavebníhorádu ze dne 12.12.2006.

'

Diskuse:
Usnesení c. 10
Zastupítelstvo obce
se h val u j e návrh zadání územního plánu obce na základe výsledku projednáni zadáni s dotcenými
orgány státní správy a ostatními známými úcastníky projednání a na základe posouzení nadrízeného
orgánu územního plánování v souladu s ustanovením § 20, § 21, zákona C. 50/1976 Sb.

Hlasování c. 10:

pro: 14

proti: O

zdržel se: O

Bod c. 9
Obecne závazná vYhláška obce Švábenice c. 1/2006 o místních poplatcích
Starosta obce seznámíl zastupitelstvo obce se znenim dopisu, který byl zaslán všem akcionárum, mestum,
RESPONO,a.s., že dle zákona C. 185/2001 Sb., prílohy C. 6, se od 1. ledna 2007 zvyšuje poplatek za I
tunu uloženého odpadu na skládce z 300,- Kc/t na 400,- Kc/t, tj. o 100,- Kc/t. RESPONO,a.s. je nucena
zákonné zvýšení poplatku zakalkulovat do cen za svoz a uložení SKO a tim tyto ceny upravit.
Diskuse:

Usnesení c. 11
Zastupitelstvoobce
s c h val u j e obecnezávaznouvyhláškuobce ŠvábeniceC.1/2006o místnichpoplatcích.
Hlasování c. 11:

pro: 14

proti: O
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zdržel se: O

Bod C. 10
Proiednání kupní smlouvv o koupi pozemku P.c. 32/2 v k.ú. Švábeniee
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se znenim dopisu z Jednoty, spotrební družstvo Vyškov
v likvidaci, které vstoupilo ke dni l.cervence 2006 do likvidace a byl jmenován likvidátor. Z dopisu
plyne, že v soupisu jmení družstvo vlastní mimo jiné i pozemek parc.c. st. 32/2 zastavená plocha a
nádvori o výmere 228 m2 v obci a k.ú. Švábenice. Tento pozemek je zastaven domem bez c.p. a c.or.
Cena stanovená znaleckým posudkem za výše uvedený pozemek ciní cástku 10.870,- Kc. Dle dopisu
Jednoty-lidové spotrební družstvo Vyškov ze dne 25.9.1972, adresovaného Místnímu národnimu výboru
ve Švábenicích, melo dojít na geodézii ve Vyškove o zmínené zápisy v evidenci nemovitostí, k cemuž
nedošlo.
Po zasláni žádosti Obce Švábenice likvidátorovi Jednoty, spotrební družstvo Vyškov v likvidaci, byla
dohodnuta cena za výše uvedený pozemek na 5.500,- Kc + náklady na kolkové známky.
Diskuse: ----.

Usnesení C. 12
Zastupitelstvo obce
s c h val u j e kupní smlouvu o prevodu nemovitostí mezi Jednotou, spotrební družstvo Vyškov
v likvidaci, IC:00032328, se sidlem ve Vyškove, Dobrovského 1, 682 01 zapsaná v ob. Rejstríku
vedeném Krajským soudem v Brne oddíl DrXXXVIII, vložka 303, zastoupenou Mgr. Bohuslavem
Kudrnou, nar. 27.3.1966, likvidátorem jako prodávající a Obcí Švábenice, ICO0292354 se sídlem
Švábeníce C. p. 18, 683 23 Ivanovíce na Rané zastoupenou Josefem Kubíkem, starostou obce jako
kupující. Ve vlastnictví prodávajícího se na základe Rozhodnutí financního odboru ONV ve Vyškove
cj. FIN 4-88/59/1960 ze dne 6.12. 1960 a rozhodnutí financní komise ONV Vyškov c.j. FIN/4-134
ONV 1961 ze dne 12.8. 1961 nachází pozemek p.c. st. 32/2 zastavená plocha a nádvorí v obci a
katastrálním územi Švábenice, okres Vyškov. Tato nemovitost je zapsána na LV C. 115 pro obec -a
katastrální území Švábenice a je oznacována jen i jako predmetná nemovitost. Obec Švábenice uvedený
pozemek p.c. 32/2 o výmere 228 m2 od prodávající kupuje do svého výlucného vlastnictvÍ za
dohodnutou kupní cenu 5.500,-Kc. Kupující se zavazuje uhradit náklady na kolkové známky.
Hlasování

C. 12:

pro: 14

proti: O

zdržel se: O

Bod.c. 11

c á S t i pozemku z pare. C.3901/1 v k.ú.
Proiednání zámeru obee o odprodání
Švábenice
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se znením zámeru obce o odprodání cásti pozemku z parc.c.
3901/1 v k.ú. Švábenice a snímkem z katastrální mapy, kde se této pozemek nachází. Zámer obce bude
vyvešen po dobu nejméne 15 dnu pred rozhodnutím v prislušném orgánu obce vyvešením na úrední
desce.
Diskuse: ---Usnesení C. 13:
Zastupitelstvo obce

se h val u j e zámer obce o odprodání c á s t i pozemkuz parc.c. 3901/1 o výmere 4302 m2
zapsaném v katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úradem pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brne
Katastrální pracovište Vyškov na LV 10 001 pro okres Vyškov, obec a k.ú. Švábenice.
Znení zámeru obce a snímek z katastrální mapy - viz. príloha C.5 tohoto zápisu.

Hlasování C. 13:

pro: 13

proti: O
5

zdržel se: 1

-

Bod c. 12
Nabídka na odkup akcií Ceské sporitelnv. a.s.
Starosta obce seznámil zastupitelstvoobce s nabidkouna odkup prioritnichakcií spolecnostiCeská
sporitelna, a.s.. Predmetné akcie jsou dle stanov spolecnosti bez hlasovacího práva a nejsou

obchodovatelné.OdkupakciínabizíA~ CE GlobalFinance,a.s.
Diskuse:

uu

Usnesení c. 14
Zastupitelstvo obce
s c h val li j e prodej 700 kusu prioritních akcií Ceské sporitelny, a.s. (ISIN CZOO08023736)za cenu
400,- Kc zajeden kus (celkem 280 000,- Kc) a poveruje starostu obce realizací transakce.

Hlasování c. 14:

pro: 13

proti: O

zdržel se: 1

Bod c. 13
Ruzné:
Libor Pištelka požádal zastupitelstvoobce o projednánímožnostivrácení obci Švábenicetitul Mestys
Švábenice,který v minulostivlastnila.
Informace starosty :
Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o postupu pri navráceni titulu Mestys Švábenice, který obec
v minulosti uživala. Podminkou je, aby tento titul mestys byl uživán pred 17.kvetnem 1954 a toto musí
potvrdit Státní okresní archiv, kam obec musi zaslat žádost.
Dále zastupitelstvo obce na verejném zasedáni musí schválit obnovu statutu mestyse pro obec Švábenice
a užíváni oznaceni Úrad mestyse Švábenice v pripadech, kdy zvláštním zákonem není stanoveno užívání
obec. Žádost obce s výpisem ze Státního okresního archivu a usnesením zastupitelstva obce je následne
zasláno na Ministerstvo vnitra Ceské republiky a Poslaneckou snemovnu Ceské republiky k posouzení.
Starosta obce požádal zastupitelstvo obce, aby si zastupitelé vše promysleli do príštího zasedání
zastupitelstva obce, které se uskutecní v únoru 2007.

Usnesení c. 15
Zastupitelstvoobce
ber e n a ved o m í informacestarosty.
Hlasování c. 15:

pro: 14

proti: O

zdržel se:

Bod c. 14
Diskuse:
Hroza Vladimír: - žádá, zda by nemohla být zakoupena tiskárna do knihovny
- zda by nemohl být nainstalován pres obec Švábenice merící radar.
Diskusní príspevky byly zodpovezeny a budou postoupeny rade obce.
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Bod C.15
Záver
Starosta obee poprál zastupitelum obce a všem prítomným štastné a veselé prožití svátku
vánocních,pevné zdraví a mnoho úspechu v novém roce 2007.
Starosta ukoncil zasedání po projednání všech bodu programu zasedání zastupitelstva obce
Švábenice ve 20.00 hod..

Ve Švábenicích dne: 18.12.2006

Zapsala:

Hana Hladká

Starosta obce:

Josef Kubík
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