ZÁPIS
o průběhu 3. (2018) zasedání Zastupitelstva obce Syrovín
konaného dne 19. 4. 2018
Starostka Z. Austová zahájila 3. 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.
Usnesení č. 1 (19. 4. 2018)
Zastupitelstvo obce Syrovín
a) s ch v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání obce Syrovín paní
Osičkovou 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) Situace mezi domy č. 71 a 110
3) Schválení rozpočtu Obce Syrovín na rok 2018
4) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019-2020
5) Kontrola usnesení z minulé schůze
6) Žádost o odkoupení obecního pozemku
7) Pachtovní smlouva mezi Obcí Syrovín a Chateau Bzenec
8) Různé
Hlasování č. 1:
pro 7 , proti 0 , zdržel se 0
Bod programu č. 2
Situace svahu mezi domy č. 71 a 110
Usnesení č. 2 (19. 4. 2018)
Zastupitelstvo
b e r e na v ě d o m í
informaci o situaci svahu mezi domy č. 71 a 110. Zástupci OZ se
podívají na situaci na místě samém a dle výsledku se bude věc dále řešit.
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Hlasování č. 2
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Bod programu č. 3
Schválení rozpočtu na rok 2018
Usnesení č. 3 (19. 4. 2018)
Zastupitelstvo
s ch v a l u j e návrh rozpočtu Obce Syrovín na rok 2018 a ukládá účetní obce zapracovat
do rozpočtu následující výdaje
- 24 000,- Kč úprava vysílání v důsledku DVB T2
5 000,- Kč navýšení dotace na hody 2017 – TJ Sokol Syrovín
2 000,- Kč příspěvek na Slovácký okruh Handbyke
5 000,- Kč navýšení výdajů na materiál, plot u dětského hřiště
- 50 000,- Kč výdaje na výkup pozemků
Financování bude navýšeno o 86.000,- Kč.
Příjmy: 5 238 700,- Kč Výdaje: 5 579 700 Financování celkem: 341 000,- Kč
Návrh rozpočtu je přílohou zápisu OZ.
Hlasování č. 3
pro 7 , proti 0 ,

zdržel se

0

Bod programu č. 4
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019-2020
Usnesení č. 4 (19. 4. 2018)
Zastupitelstvo
s ch v a l u j e „Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020“ (příloha zápisu)
Hlasování č. 4
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Bod programu č. 5
Kontrola usnesení z minulých schůzí
.
A) Usnesení č. 10 (15. 3. 2018) - Odstavná plocha v „Dědině“, zařazeno do rozpočtu na
rok 2018, vybudování dle upraveného projektu
B) Usnesení č. 12 (13. 12. 2017) - Místo pro odkládání odpadu u hřiště, dokončeno.
C) Usnesení č. 3 (15. 3. 2018) - Zakoupení pozemků (souvisejících s obecní cestou u
dolní kapličky) do vlastnictví obce, v řízení, koupě pozemků po schválení rozpočtu
na rok 2018
D) Usnesení č. 16 (13. 12. 2017) Žádost o odkoupení obecního pozemku, část parcely
258/1 (Havrda) v řízení. (Po stavebních úpravách proběhne zaměření a pak výměna
nebo prodej asi 5m2 pozemku – zarovnání linie zahrady a obecního pozemku.
E) Usnesení č. 4 (14. 2. 2018) nákup sekačky Stiga dokončeno
F) Usnesení č. 9 (15. 3. 2018), přijetí pracovníka dokončeno
G) Usnesení č. 11 (15. 3. 2018) dotace 2018 ,OZ vzalo na vědomí
H) Usnesení č. 4 (15.3.2018) dokončeno
I) Usnesení č. 5 (15.3. 2018) dokončeno
J) Usnesení č. 6 (15.3.2018) v řízení (pozemek za domem č. 71,náj. sml. s břemenem)
K) Usnesení č. 7 (15.3.2018) dokončeno
L) Usnesení č. 8 (15.3.2018) dokončeno
M) Usnesení č. 10 (15.3.2018) dokončeno
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N) Usnesení č. 11 )15.3.2018) dokončeno
O) Usnesení č. 12, 15, 16, 17, 18, 19,21 (15.3.2018) zařazeno do rozpočtu 2018
P) Usnesení č. 20 (15.3.2018), rozpočet na rok 2018
Usnesení č. 5 (19.4.2018)
Zastupitelstvo
bere na vědomí
kontrolu usnesení z minulých schůzí.
Hlasování č. 5
pro 7 , proti 0 , zdržel se 0
Bod programu č. 6
Žádost o odkoupení obecního pozemku
Usnesení č. 6 (19. 4. 2018)
Zastupitelstvo
n e s ch v a l u j e prodej obecního pozemku dle žádosti (p. č. 891). Parcela č. 891 se
nachází v manipulační ploše, určené k obsluze potoka Syrovínky (vývařiště a část zaklenutého
toku Syrovínky). V případě nenadálé události ( např. povodeň) musí zůstat pozemek
v blízkosti potoka volný (v žádném případě zde nelze sázet stromy).
Hlasování č. 6
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Bod programu č. 7
Pachtovní smlouva mezi obcí Syrovín a Chateau Bzenec
Usnesení č. 7 (19. 4. 2018)
Zastupitelstvo
s ch v a l u j e
„Pachtovní smlouvu mezi Obcí Syrovín a Cateau Bzenec“ o nájmu
obecních pozemků vinohradnické firmě. Do smlouvy oproti minulé smlouvě byly
zapracovány pozemky – většinou bývalé obecní cesty, trvání smlouvy na 15 let.
Hlasování č. 7
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Bod programu č. 8
Různé:
Získat informace k následujícím zprávám:
- požadavek na oplocení hřiště směrem k vozovce (u zastávky)
- sázení stromů na obecním pozemku
- rozbor vody (kuchyňka)
- pozemky podél silnice v trase kanalizace
- oprava mostu naproti Eri-trade
Usnesení č. 8 (19. 4. 2018)
Zastupitelstvo
bere na vědomí
výše uvedené požadavky a ukládá získat podrobnosti k dalšímu
jednání.
Hlasování č. 8
pro 7, proti 0, zdržel se

0
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Ostatní různé bez nároku na zápis.
Ověřovatelé zápisu:
Ing.Věra Osičková

…………………………

Schválili : Zdeňka Austová
starostka obce

Rostislav Matěj

……………………..

Josef Lesa
místostarosta obce
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