Zápis
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva
Troubky-Zdislavice, konaného dne 28. 6.
2017
Místo konání: zasedací místnost na SVČ ve
Zdislavicích
Ad l) Zahájení.
Zahájení veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Troubky-Zdislavice provedla paní starostka Marie
Šestáková. Přivítala všechny členy OZ a přítomné
občany.
Ad 2) Schválení programu veřejného zasedání
OZ.
Starostka obce paní Marie Šestáková seznámila
přítomné s navrženým programem veřejného
zasedání OZ. Navržený program jednání byl
všemi přítomnými členy OZ přijat a schválen (7x
pro ze 7 přítomných ZO).
Ad 3) Návrh návrhové komise, jmenování
zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Starostka obce Marie Šestáková přednesla návrh
na složení návrhové komise. Do návrhové komise
pro vypracování návrhu usnesení byla navržena a
zvolena všemi přítomnými členy OZ (7x pro ze 7
přítomných) paní Ing. Karla Vávrová.
Starostka obce Marie Šestáková navrhla
zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatelkou byla navržena Mgr. Hana
Savčáková.
Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Karel
Šebestík a paní Antonie Valníčková.
Navržení byli jednohlasně schváleni všemi
přítomnými členy OZ (7x pro ze 7 přítomných).
Ad 4) Kontrola usnesení z minulého zasedání
OZ.
Byla provedena kontrola usnesení č. 14
z minulého veřejného zasedání ze dne 24. 5. 2017.
Kontrolu provedla paní starostka, bez připomínek
ze strany přítomných.
Ad 5) Zpráva o uplatňování ÚP (územního
plánu) Troubky-Zdislavice v uplynulém období
2013-2017.
OZ bylo seznámeno se zněním zprávy o
uplatňování Územního plánu obce v uplynulém
období 2013-17, dále Vyhodnocení požadavků
dotčených orgánů, krajského úřadu, podnětů
sousedních obcí a připomínek, uplatněných při

projednání návrhu Zprávy o uplatňování
Územního plánu Troubky-Zdislavice v uplynulém
období 2013 – 2017, (Tato příloha je součástí
usnesení zastupitelstva a měla by být archivována
společně s usnesením zastupitelstva.)
Závěr: Zastupitelstvo obce Troubky- Zdislavice
po projednání
- schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu
Troubky-Zdislavice v uplynulém období 2013 –
2017.
- schvaluje Vyhodnocení požadavků dotčených
orgánů, krajského úřadu, podnětů sousedních
obcí a připomínek uplatněných při projednání
návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu
Troubky-Zdislavice v uplynulém období 2013 –
2017.
Hlasování (7x pro ze 7 přítomných).
Ad 6) Různé.
- Dar obci od 2 vlastníků pozemků – pozemky u
Sv. Anny v Troubkách – řeší se přes JUDr.
Rubíčkovou
Ad 7) Informace starostky obce.
- konzultace na MěÚ KM s ing. Máselníkem – ÚP
obce – odpověď paní Dostálové z Turovic
- pracovník OPP (obecně prospěšné práce) –
Bukajová 200 hodin od 10/7 2017 – 4 hodiny
denně
- po 17/7 2017 bude k nahlédnutí a možnému
připomínkování návrh PD víceúčelového zařízení
ve Zdislavicích (Sokolovna) v obchodě a
v Troubkách na OÚ do konce srpna 2017
- bylo provedeno vyčištění studní u obchodu ve
Zdislavicích a v Sokolské zahradě
- 17/5 2017 informace o účasti starostky obce paní
Marie Šestákové na Hradě v Praze, na ambasádě
Rakouské republiky, kde byl představen projekt
hrobky Marie Ebner Eschenbach spol., která
vlastní hrobku, byl kladně hodnocen přístup naší
obce
- výhledově asi na podzim dojde k prořezu a
kácení přerostlých dřevin před hřbitovem
v Troubkách z důvodu bezpečnostního, následná
výsadba jaro 2018
- možnost získání dotace pro SDH ze Zlínského
kraje – žádosti do 20. 9. 2017
- dohoda o provedení práce s panem Vrzalem –
sečení v obci
- provedena deratizace v obou obcích, následná
kontrola
- smlouva s firmou GORDIC – předplacení
udržitelnosti programového SW na zpracování
účetní agendy obce, za stejných podmínek i na rok

2018, tj. 13.373,-Kč, po novém roce dojde
k navýšení ceny
- úprava veřejného prostranství kolem Hasičské
zbrojnice ve Zdislavicích za pomocí SDH
Zdislavice
- informace z jednání na VH MAS (valná hromada
Místní akční skupiny Hříběcí hory)
- stavy na účtech ČS a.s. KM 14,432.452,- Kč a
ČNB Brno 1,041.187,- Kč

Ad 8) Diskuse.
Nebyla.
Ad 9) Usnesení.
Předsedkyně návrhové komise paní
Vávrová přednesla návrh usnesení
zasedání OZ. Tento návrh Usnesení
zasedání byl všemi přítomnými
schválen.
Hlasování: 7xpro z 7 přítomných

Ad 10) Závěr.
Závěr veřejného zasedání provedla paní starostka
Marie Šestáková.
Poděkovala všem přítomným za účast na veřejném
zasedání. Popřála všem přítomným příjemné a
odpočinkové prožití dovolených. Tím veřejné
zasedání ukončila.
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