
1) Starostka obce zahájila veřejné zasedání v 18:00 hodin, přivítala přítomné - účast dle přiloŽenéprezenční listiny a prohlásila zasedání za usnášení schopné.

2) Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedánívčetně doplněného podbodu v boděč.7 o text: ,,p.č'1461" - scHVÁLENo jednohlasně.

3) Zapisovatelem zápisu určen pan Antonín Ludík.

4) Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatelizápisu paní Pouperovou Pavlínu a paní ProcházkovouDanuši - scHVÁLENo jednohlasně.

5) Starostka obce informovala o problematice VPP. Z přihlášených uchazečů je moŽno na získánídotace do pracovního poměru od 1.5.2013 vzít pani Bohuslavovou AneŽku, od 1 '8.2013 panaRadovana Štětinu (budou se, ale na něj jižvztahovat nové podmínky Úřadu práce).Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím do pracovního poměru od 1.5.2013 do 31 .12.2013 paníAneŽku Bohuslavovou a pana Štětinu Radovana od 1.5.20,t3 do 31 .7.2o13na dohodu oprovedené práci - sečení trávy s moŽností zapojení občanů obce do sečení na dohodu oprovedené práci od 1.5.2013 do 31 '1o.2013- s-cHvÁr-ENo jednohlasně. .l
6) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pořádání akce ,,Páleníčarodějnic,, 30.4.2013 v't8:00hod na školním dvoře. občerstvení ve stejném rozsahu jako v tonstem roce: špekáčky,chleba a limonáda pro děti zdarma, pro dospělé zdarmašpekáčky a chleba. K domluýeníakcese zastupitelstvo sejde v pátek 26.4'2013 v 18:00hodin. Pan Ludík zajistí pivo a nápoje. PaníBartošíková zajistí špekáčky a chleba - scHVÁLEtlo jeonohlasně.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vybudováníakce Biokoridoru na pozemcích p'č.1480'1532 a 1461' s tím, Že tato akce by se realizovala v příštím roce na ová etapy. 1. část nap'č'1480' 1532 a 2'část na p'č. 1461 -za předpokladu, Že obec získá na tuto akci dotaciminimálně ve výši 90%' Zastupitelstvo obce schvaluje v letošním roce vypracování pro1ektovédokumentace a uhrazení projektového manaŽera na tuto akci_ náklady cca 120.000,-Kč. Dálezastupitelstvo souhlasí s výpovědí náj::11]T|9uuv s ngrodruŽstvem Morkovice - p.č.1480,1532 k 30.9.2o13 dohodou - scHVÁLENo jeánohřasne'

Starostka obce podala informaci, Že podala písemnou Žádost na SUS KroměříŽ- opravenícesty k cyklostezce - p'č.1330 a opravení cesty ll/433 - zatáčka u autobusové zastávky.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo opravu panelové cesty z důvodu shromaŽd,ovánívodyvtomto úseku azatékání vody pod dům Kvízdalských č.p.56 (nadzvednutí, podsyp, vyrovnánípanelů a zbudování kanálu - cena cca 13.000,-Kčj, opravu kanálu u hasičárny (hasiči provedenouvýkopové práce v akci ,,Z'' a obecuhradí potřebný uooo-inrt"'r]el;;"tJffi]'šaruru-a*ojednohlasně.

9) Zastupitelstvo obce v souvislosti se změnami Zákonů a vyhlášek o archivnic tví č.167l2O12,Úplné znění zákona č"32gt2o12 Sb a vyhláš ka č'259t2O12 Sb. projednalo a schválilo novýspisový a skartační plán a řád obce, který v plném rozsahu nahrazuje stávající platný od1.4.2012 - příloha č. 1. - scHVÁLENo jednohlasně.

10) lnformace z děnív obci:
a) Vtýdnu od 12'3'do 22'3'2013 byla provedena akce 2.etapavýměny oken budovy školy -z důvodu mrazŮ nejsou dokončeny zejnicre práo": uěnrounr Úpřava juěriá ňitřní Úprava okna napŮdě
b) 

19 ! ?919 byly ftrmou Hýža poloŽeny koberce v kancelářích oUc) 15.6.2013 se koná setkání Únric v Úhri"i"n u" wJLou" 
'

7)

8)
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