ZÁPIS
o průběhu 5. (2018) zasedání Zastupitelstva obce Syrovín
konaného dne 29. 5. 2018
Starostka Z. Austová zahájila 5. zasedání Zastupitelstva obce Syrovín (dále jen zastupitelstvo
obce) v 17.30 hodin a všechny přivítala.
Bod č. 1
Technický bod
Předsedající starostka obce konstatovala, že informace o konání zasedání byla zveřejněna
na úřední desce Obecního úřadu v Syrovíně a ve vysílání kabelové televize obecního úřadu.
A to nejméně 7 dní přede dnem konání zasedání a dále konstatovala, že je přítomno 7 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni, omluveni, nepřítomni: viz presenční listina – příloha zápisu, 7 členů OZ, OZ je
usnášeníschopné
Zapisovatelkou byla jmenována Z. Austová.
Předsedající konstatovala, že zápis z předchozího jednání byl řádně ověřen a je vyložen
k nahlédnutí v zasedací místnosti.
Předsedající vyzvala zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 2.
zasedání zastupitelstva obce. Byli navrženi Rostislav Matěj a Antonín Švec, kteří vyslovili s
návrhem souhlas.
Usnesení č. 1 (29. 5. 2018)
Zastupitelstvo obce Syrovín
a) s ch v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu 5. zasedání obce Syrovín pana
Švece a pana Matěje. Zapisovatelkou jmenována Z. Austová.
b) s ch v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Syrovín :
1) Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu,
schválení programu zasedání zastupitelstva obce)
2) Kontrola usnesení z minulé schůze
3) Informace o možnostech investic v oblasti internetu a kabelové televize v obci
Syrovín
4) Projednání informace o stavu svahu mezi domy č. 71 a110
5) Příspěvek nemocnici Kyjov na sanitku
6) Žádost o podporu Linky bezpečí pro děti
7) Žádost o finanční podporu na akci „Na kole dětem jižní Moravou“
8) Žádost o odkoupení části obecního pozemku, část p. č. 118
9) Hřiště na plážový volejbal
10) Rozpočtová změna č. 1/2018
11) Schválení smlouvy s Městem Kyjov – KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
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12) Různé
Hlasování č. 1:
pro 7 , proti 0 , zdržel se 0
Bod č. 2 programu
Kontrola usnesení z minulých schůzí
Zastupitelstvo
bere na vědomí
kontrolu usnesení z minulých schůzí. Úkoly z jednotlivých
usnesení jsou splněny nebo zařazeny do rozpočtu obce na rok 2018 k provedení.
Hlasování č. 2
pro 7, proti 0,

zdržel se

0

Bod programu č. 3
Informace o možnostech investic v oblasti internetu a kabelové televize v obci Syrovín
Usnesení č. 3 (29. 5. 2018)
Zastupitelstvo
bere na vědomí
přednesené informace zástupci firmy Noel o možnostech investic
– rekonstrukce sítě kabelové televize a možnosti internetu v obci Syrovín v souvislosti se
zavedením DVBc. Rozhodnutí po získání informací od jiných odborníků – cenové nabídky.
Firma Noel dopočítá k navrhovanému řešení i vícenáklady pro celkovou modernizace
kabelové televize ve vlastnictví Obce Syrovín – případně i digitalizaci infokanálu.
Hlasování č. 3
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Bod programu č. 4
Projednání informace o svahu mezi domy č. 71 a 110
Usnesení č. 4 (29. 5. 2018)
Zastupitelstvo
bere na vědomí
informace o stavu svahu mezi domy č. 71 a110. Po prohlídce na
místě samém byl shledán současný stav svahu se kterým nemůžeme nic dělat. Není to
v našich silách.
Hlasování č. 4
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Bod programu č. 5
Příspěvek nemocnici Kyjov na sanitku
Usnesení č. 5 (29. 5. 2018)
Zastupitelstvo
s ch v a l u j e
dar nemocnici Kyjov na zakoupení sanitky ve výši 5.000,- Kč. Bude
sepsána darovací smlouva.
Hlasování č. 5
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Bod programu č. 6
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Žádost o podporu Linky bezpečí pro děti.
Usnesení č. 6 a) (29. 5. 2018)
Zastupitelstvo
s ch v a l u j e
podporu linky bezpečí pro děti ve výši 700,- Kč, formou daru.
Usnesení č. 6 b) (29. 5. 2018)
Zastupitelstvo
s ch v a l u j e

návrh darovací smlouvy pro LINKU BEZPEČÍ.

Hlasování č. 6
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Bod programu č. 7
Žádost o finanční podporu na akci „Na kole dětem jižní Moravou“
Usnesení č. 7 (29. 5. 2018)
Zastupitelstvo
s ch v a l u j e
příspěvek formou daru 1.000,- Kč na výše uvedenou akci, která přinese
finanční prostředky pro děti z regionu ORP Kyjov s onkologickou nemocí. Bude sepsána
darovací smlouva.
Hlasování č. 7
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Bod programu č. 8
Žádost o odkoupení obecního pozemku, část p. č. 118
Usnesení č. 8 (29. 5. 2018)
Zastupitelstvo
souhlasí
s odkupem části p. č. 118. Definitivní rozhodnutí po vyvěšení záměru obce
prodat obecní pozemek na úřední desce, po zaměření části pozemku k odprodeji.
Hlasování č. 8
pro 7, proti 0, zdržel se

0

Bod programu č. 9
Hřiště na plážový volejbal
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo
souhlasí
s vybudováním hřiště na plážový volejbal dle příslušných norem i s tím, že
bude navýšen rozpočet o 350.000,- Kč. Částka bude zapracována do RZ č. 1/2018. V krátkém
termínu (dokončení do 20. 7. 2018) nebylo možné postupovat ve shodě se směrnicí o
zakázkách malého rozsahu. Budou investovány výhradně vlastní finanční prostředky Obce
Syrovín. Jedná se o specifickou zakázku, hřiště je ochotna pro nás vybudovat firma a4bs
(specialista na plážový volejbal). Zastupitelé se seznámili s referencemi výše uvedené firmy.
Vlastními prostředky, tj. mechanismy OÚ a pracovníky OÚ, provedeme výkopy a navezení
materiálu se uskuteční vytěžováním nákladních automobilů místní firmy, tím by mělo dojít
ke snížení nákladů.
Hlasování č. 9

(29.5. 2018)
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pro 7 , proti 0, zdržel se 0
Bod programu č. 10
Rozpočtová změna č. 1 /2018
Usnesení č. 10 (29. 5. 2018)
Zastupitelstvo
s ch v a l u j e rozpočtovou změnu č. 1/2018 – příloha zápisu.
Hlasování č. 10
pro 7, proti 0, zdržel se

0

Bod programu č. 11
Schválení smlouvy s Městem Kyjov – KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
Usnesení č. 11 (29. 5. 2018)
Zastupitelstvo
a) s ch v a l u j e
smlouvu s Městem Kyjov na KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na rok 2018 ve výši 17.000,- Kč.
b) s ch v a l u j e
návrh veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Syrovín a Městem Kyjov
ve věci komunitního plánování sociálních služeb na rok 2018
Hlasování č. 11
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Bod programu č. 12
Různé:
Vybudovat plot u hřiště u zastávky – oddělit prostor hřiště od silnice laťkovým plotem
z plastu.
Ostatní různé bez nároku na zápis.
Ověřovatelé zápisu:
Antonín Švec

…………………………

Rostislav Matěj ……………………..

Schválili : Zdeňka Austová
starostka obce

Josef Lesa
místostarosta obce

………………..

……………………
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