Zápis z VIII. zasedání ZO dne 30.9.2019 v 18.00 hod
v zasedací místnosti OÚ Neubuz
__________________________________________________
Přítomno:
Nepřítomno:
Omluven:
Hosté:

7 členů – prezenční listina
0 členů
Dubovský st., Závada Ladislav, Mlýnek, Plinta, Kadlec, Březíková

Ověřovatelé zápisu:

p. Tomšů Ivana, p. Minaříková Stanislava

Zapisovatelka:

p. Zábojníková Renata

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení a schválení programu
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Vyhodnocení proběhlých projektů
Dotační tituly – nové možnosti
Vodovod – stav projektu
Komunitní centrum
Opatrovnictví – zprávy
Žádosti o příspěvky
Organizační a různé, plán akcí

1.)

Starostka obce Ing. Zábojníková zahájila VII. řádné zasedání ZO, na kterém přivítala
všechny přítomné. Úvodem přednesla program zasedání. ZO schvaluje navržený
program bez připomínek. (pro 7, proti 0, zdržel 0).

2.)

Kontrola usnesení z minulého zasedání
Byl zkontrolován a ověřen zápis z VI. řádného zasedání ze dne 22.7.2019

3.)

Vyhodnocení proběhlých projektů
Projekty financované z dotací Zlínského kraje „Areál Myslivna – rekonstrukce
klubovny“ a „Nový mobiliář“ jsou hotové, zaplacené. Myslivna se všem moc líbí, celý
areál Myslivny zlepšil vzhled obce. Také lavičky jsou dobré a doplnily chybějící, popř.
nahradily staré, polorozpadlé. Do 30.11. je povinnost odevzdat závěrečnou zprávu
s vyúčtováním, pak budou dotace proplaceny. Všechno je také nutné nafotit –
mobiliář přesně tam, kde má být podle žádosti (parcelní čísla).
Projekty z MMR „Technika pro úklid obce“ a „Propagace obce“ běží. Proběhlo
výběrové řízení na traktor Kubota, které nám realizovala p. Pilařová. Vítězem VŘ je
firma ZÁLESÍ a.s. Luhačovice, která nabídla nejlepší cenu (821 469,- Kč) za traktor,
radlici a rozmetadlo. Výběr firmy schválen minule. Smlouva byla podepsána, traktor

bude dodán 23.10.
Z projektu „Propagace“ je hotový rollup a propagační brožura, na kalendářích se
pracuje, záložka navržena, bude zároveň s kalendáři. Kalendáře budou krásný
(doufám) vánoční dárek. Vše dělá firma TRINITAS. Všechny spolky nutně dodat
termíny akcí, zapracujeme do kalendáře. Fotky vybrat, popisky, nutná spolupráce
všech.
Oba projekty musí být hotové, vyfakturované i zaplacené do 31.10.
4.)

Dotační tituly – nové možnosti
Zlínský kraj vyhlásil 1.9. každoroční dotační výzvu pro jednotky SDH obce. Letos jsme
získali dotaci na elektrocentrálu a opravu hasičské stříkačky. Pravděpodobnost, že
získáme dotaci i příští rok (výsledky budeme vědět už 17.12.) je malá, ale určitě
požádáme, proslýchá se, že hasiči se budou podporovat a peněz je dost. Příjem
žádostí končí 31.10. Po dohodě s hasiči požádáme o dotaci na plovoucí i kalové
čerpadlo, nové zásahové obleky, boty a rukavice. Můžeme získat max 250 tis. Kč a
dotace je 70%. Žádost zpracuje i podá starostka. Výběr vybavení, rozpočet ve
spolupráci s hasiči (Tomšů, Dubovský).
ZO projednalo a schvaluje podání žádosti o dotaci na vybavení jednotky SDH.
(pro 7, proti 0, zdržel 0).
Mikroregion chystá projekt do dotační výzvy SFŽP „Zkvalitnění nakládání s odpady“.
Je zde možné žádat o kontejnery na bioodpad, velké nádoby na separaci odpadů –
papír, plast, sklo, textil, nádoby na tříděný odpad pro občany, štěpkovače. Termín
podání žádosti je do konce ledna 2020, dotace je 85%. Po diskuzi se zapojíme.
Požádáme o nádoby na plasty (240l) pro občany, velký kontejner krytý na papír – na
celoroční sběr. Do nádob, které máme se nevejdou žádné kartony z velkých krabic. A
měli bychom také velkou nádobu na plasty k obchodu a k Moštárně a ještě jednu na
kovy. ZO projednalo a schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt MRS ve výzvě
„Zkvalitnění nakládání s odpady“ ze SFŽP. (pro 7, proti 0, zdržel 0).
V listopadu by měla být otevřena výzva MMR na projekty v programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova. Neúspěšné projekty „Komunitní centrum“ a „Workoutové
hřiště připravit znovu a podat. Hřiště stejně, komunitní centrum nutno rozpracovat,
revidovat rozpočet a rozsah prací. Zvážit, jestli budeme pokračovat i bez dotace.
Zatím hotovy demoliční práce od brigádníků – demontáž obkladů a stropu + nějaké
bourání příček na sociálkách podle projektu. Starostka se spojila s projektantem na
jevištní techniku p. Němcem (doporučení z Vizovic) a s architektkou Goldovou, která
řeší interiéry. Němec navrhuje podium ne stálé dřevěné (je problém ho kvalitně
udělat), ale mobilní, které můžeme použít kdekoli, poskládat na hromadu a zvětšit
prostor, udělat z něho tribunu, použít jen část. Do příště udělá cenovou nabídku na
podium i na jevištní techniku – opona, portály, osvětlení, dataprojektor, plátno – nic
z toho v projektu nebylo. A když už to budeme dělat, tak pořádně, bude to napořád.

5.)

Vodovod – stav projektu
Starostka seznámila ZO s emailem od projektantů. Na projektu se pracuje.

6.)

Komunitní centrum
viz bod 4

7.)

Opatrovnictví – zprávy
Gajdošík – žádost o ubytování ve Frýdku Místku nám zamítli z důvodu trvalého
bydliště v jiném kraji. Poptáno ubytování v Otrokovicích v Samaritánu – na jaře 2020
by to bylo teoreticky možné. Doufejme, že Zahrada v Kroměříži ještě prodlouží
smlouvu. Končí mu 9.11.2019.
Bařinová – čím dál větší problémy, nestálé stížnosti od ostatních spolubydlících.
Nebere na nikoho ohled, neustále ruší noční klid. Chodí za ní chlapi, konzumují
alkohol, jsou hluční atd. Nadává spolubydlícím. Nedoporučujeme prodloužení
smlouvy. Starostka s ní ještě promluví, ať se dá dohromady, jinak si bude nucena
hledat ubytování jinde.

8.)

Žádosti o příspěvky
Nebyly žádné.

9.)

Organizační a různé, plán akcí
ZO projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 4 dle přílohy
(pro 7, proti 0, zdržel 0)
Na jednání ZO se dostavili občané bydlící v chatové oblasti k řešení opravy
komunikace. Proběhla bohatá diskuze nad povinností obce udržovat účelové
komunikace (není povinnost obce ale uživatelů). Návrhy na opravu – na spodní cestu
makadam, k horním chatám (Plinta, Mlýnek) se bude muset udělat nová, panely,
zatravňováky nebo něco jiného? Do jara návrhy a rozpočet a bude se diskutovat dále.
Starostka se ohradila vůči komunikaci pana Plinty (vyhrožování právníky atd – viz
příloha).
P. Závada vznesl dotaz na povolení podzemních vrtů a čerpání vody firmou greiner.
Bojí se, že se sníží množství vody u soukromých vrtů a studní. Obec by měla vodu
chránit a nepovolovat velké odběry firem. Starostka potvrdila, že vydala kladné
stanovisko ke stavbě vrtů, prostudovala PD a neshledala v ní žádný problém. Firma
greiner má tyto vrty jako doplňkové, čerpací zkoušky dělala, vše proběhlo zákonně.
Už si stěžovali obyvatelé, kteří bydlí přímo vedle greineru. Starostka měla jednání jak
s nimi, tak s p. Martinů na vodoprávním ve Vizovicích, prostudovala veškerou
dokumentaci, nechala si vše vysvětlit. Veškeré soukromé zdroje vody jsou chráněny
vodním zákonem (viz příloha). Pokud by se „ztratila“ voda pro soukromé účely,
musela by firma přestat z vrtů čerpat, případně občanům vodu zajistit. Důležité
ovšem je, aby občané měli odběr vody povolený. Řeší se u všech studní po roce 1949.

Protože těžko můžu tvrdit, že se mi ztratilo něco, co nemám… Starostka doporučila
všem dotčeným občanům, ať si odběr vody dle zákona dořeší, pokud ho už nemají.
Starostka informovala ZO, že naše knihovnice byla p. Kapustovou a starostkou
nominována na ocenění „Knihovník Zlínského kraje“. Z Kraje přišla potěšující zpráva.
P. Hynčicové bude 8.10. na slavnostním vyhlášení předáno „Mimořádné osobní
ocenění člena Rady Zlínského kraje Miroslava Kašného“ za dlouhodobou obětavou
práci i za aktivní spolupráci s místními organizacemi na kulturním dění v obci. Na
slavnostní předávání ocenění pojede s p. Hynčicovou starostka i místostarosta. Je to
krásný dodatečný dárek k 80. narozeninám, které oslavila 8.8.2019.
Starostka seznámila ZO s dodatkem nájemní smlouvy s ing. Švédou – upřesnění výměr
v souladu s informacemi z katastrálního úřadu. Petr Tomšíček projevil do budoucna o
všechny pozemky zájem, syn bude studovat vysokou školu zemědělskou a měl by
zájem pokračovat v zemědělském podnikání. Diskuze a souhlas s tím, aby pozemky
obec pronajala místnímu podnikateli. Výpovědní doba je 5 let, termín výpovědi vždy
k 30.9.
Starostka informovala ZO, že pracovnice Hospůdky Moštárna nechtějí dále řešit
vydávání klíčů k víceúčelovému hřišti, došlo k nějakému konfliktu. Hřiště teď zůstane
odemčené, musíme vyřešit rezervační systém na webu. Oslovíme firmu Galileo
(poskytovatele webu), určitě nějaký systém mají k dispozici.
ZO projednalo a schvaluje konání a financování Setkání seniorů v pátek 8.11. a
Zpívání u stromečku v sobotu 14.12. Účast všech povinná. (pro 7, proti 0, zdržel 0)
V sobotu 30.11. pořádá Mikroregion Adventní jarmark ve Slušovicích. Aktivní
spolupráce naší obce je vždy (Zábojníková, Garguláková, Juříková). Kdo bude mít
chuť, může se přidat.
Naše pracovnice p. Juříková nastupuje 4.12. na operaci, bude min. 2 měsíce mimo.
Zimní údržbu bude pomáhat s novým traktorem místostarosta.
Stavy účtů k 30.9.2019 : 5.782.913,42 Kč
10.)

Závěr zasedání v 20.30 hod
Ověřovatelé zápisu:

p. Tomšů Ivana
p. Minaříková Stanislava
Ing. Renata Zábojníková, starostka

Zápis vyhotoven: 4.10.2019

