Zápis
z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 1/2011 konaného dne
4. 2. 2011
Přítomni: dle prezenční listiny
Zapisovatel: Ing. Jakub Founě
Ověřovatelé: Jindřich Votava, Jiří Čadek

1) pronájem místnosti v č. p. 87
OZ odsouhlasilo a schválilo všemi hlasy pronajmout místnost v budově č.p. 87 (pošta) p.
Lence Součkové a p. Šárce Vydrové za cenu 100 Kč ročně. Cena je bez energií.

2) Nařízení odstranění zdroje ohrožení (silnice č. III/1733)
V souvislosti s dopravní nehodou u Záboří ve směru na Čečelovice byl OÚ Záboří vyzván
odborem dopravy MěÚ Blatná k odstranění náletových křovin na pozemku obce č. 420/2
v k.ú. Záboří v termínu do 31.3.2011.
Po projednání situace na místě OZ všemi hlasy rozhodlo vyzvat p. Zábranského k odstranění
části stávajícího dřevěného plotu, který se nachází na uvedeném obecním pozemku č. 420/2
v k.ú. Záboří.
Odstraněním náletových křovin, dřevin a dřevěné hradby dojde ke zlepšení rozhledových
podmínek v této nepřehledné zatáčce a zvýšení bezpečnosti.
Práce budou provedeny s ohledem na počasí do stanoveného termínu.

3) Požadavky ZŠ a MŠ
Vedení ZŠ a MŠ předložilo OZ požadavky na nové vybavení a investiční akce.
OZ odsouhlasilo a schválilo všemi hlasy opravu zídky u hlavního vchodu do ZŠ a výrobu nové
šatní stěny do MŠ. V letošním roce bude také probíhat kompletní rekonstrukce střechy nad
šatnami u haly.
4) Žádost o souhlas s uskutečněním RALLY AGROPA v srpnu 2011
Odsouhlaseno všemi hlasy.

5) prodloužení pronájmu místnosti v č.p. 87
OZ všemi hlasy odsouhlasilo prodloužení pronájmu místnosti v č.p. 87.

6) Řešení dlužníků – poplatky za vodné, stočné, odpady a nájemné
OZ byl předložen přehled dlužníků a dlužných částek. Jelikož se jedná o nemalé sumy, které
neustále narůstají, rozhodlo OZ písemně vyzvat dlužníky k uhrazení dlužné částky, popř. k
uzavření splátkového kalendáře a to do konce února 2011. Pokud dlužníci své závazky do
konce února 2011 neuhradí nebo si nedohodnou s OÚ splátkový kalendář, budou případy
řešeny právní cestou.
OZ odsouhlasilo všemi hlasy.

7) Uzavření plánovací smlouvy (manželé Dvořákovi)
Jedná se o smlouvu, která je nezbytná pro vydání stavebního povolení pro manžele
Dvořákovi. OZ odsouhlasilo všemi hlasy.

8) Různé
a) Starosta informoval OZ o umístění bedny na posypový materiál u hřbitova.
b) Na základě žádosti MěÚ Blatná zvolilo OZ všemi hlasy povodňovou komisi ve složení Ing.
Jakub Founě, Jiří Čadek, Jindřich Votava.
c) Starosta informoval OZ o nabídce p. Cinka na odkoupení KD U Cinků za cenu 2 500 000Kč.
Jelikož se jedná se o částku, kterou obec ve svém rozpočtu nemá a tato budova by si
vyžádala v budoucnu další nemalé investice, byl tento návrh všemi hlasy OZ zamítnut.

d) OZ odsouhlasilo všemi hlasy prověřit podmínky pro přemístění MŠ do přízemí budovy ZŠ
včetně s celkové rekonstrukce těchto prostor a zjistit možnosti případného dalšího využití
budovy pavilonu.

Zapsal: Ing. Jakub Founě
Ověřil: Jiří Čadek, Jindřich Votava

