Zápis z veřejného zasedání
OZ Obce Záboří č. 1/2012 ze dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří
__________________________________________________________________________
Přítomni: dle prezenční listiny
Zapisovatel: Ing. Jakub Founě
Ověřovatelé: Blanka Potůčková, Jindřich Votava

Veřejné zasedání ZO zahájil starosta obce, navrhl ověřovatele zápisu a konstatoval, že
zastupitelstvo je schopné usnášet se ve všech bodech programu.

Program:
1) Kontrola usnesení
2) Žádost o povolení průjezdu RALLY AGROPA – 11. 8. 2012
3) Žádosti o schválení nájemních smluv:
- umístění antén wi-fi technologie /č.p.32/
- umístění zařízení pro šíření vysokorychlostního internetu /č.p.105/
4) Schválení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Záboří za rok 2011
5) Projednání žádosti ředitele ZŠ a MŠ Záboří
6) Stížnost na chování zastupitele
7) Prodloužení nájemní smlouvy – místnost v č.p.87
8) Schválení odpisového plánu na rok 2012
9) Žádost o odprodej stavebního pozemku 416/26 v k.ú. Záboří
10) Žádost o odkoupení pozemku číslo 848/16 v k.ú. Záboří
11) Žádost o příspěvek na pořádání dětského maškarního bálu

Navržený program byl schválen hlasy všech přítomných zastupitelů.

1) Kontrola usnesení
Všechny body z minulého usnesení splněny.

2) Žádost o povolení průjezdu RALLY AGROPA – 11.8.2012
Automotoklub Pačejov požádal o povolení průjezdu obcí při Rally Agropa. Jelikož je
spolupráce mezi pořadatelem a obcí bezproblémová a o rally je každoročně velký zájem ze
strany diváků, rozhodlo OZ o povolení průjezdu této rally obcí Záboří.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Žádosti o schválení nájemních smluv:
Společnost SporkNeT, s.r.o. Blatná zažádala o povolení umístění antén wi-fi technologie na
domě č.p. 32 (KD U Divišů). Tato anténa je na budově již umístěna, pomocí této antény
dochází k šíření wi-fi signálu (internetu) v obci. Novou nájemní smlouvu je nutné uzavřít
z důvodu změny majitele KD U Divišů.
O umístění podobného zařízení pro šíření vysokorychlostního internetu na budově č.p. 105
(ZŠ) požádala také společnost Konet Blatná, s.r.o.
Jelikož díky těmto zařízením dojde ke zlepšení dostupnosti internetu v obci Záboří, souhlasilo
OZ s umístěním těchto zařízení na budovách v majetku za podmínek uvedených ve smlouvě.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Schválení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Záboří za rok 2011
Ředitel ZŠ a MŠ Záboří předložil OZ ke schválení výsledky hospodaření Základní a Mateřské
školy v Záboří, příspěvkové organizace Obce Záboří. Příspěvková organizace Obce Záboří
Základní a Mateřská škola v Záboří dosáhla v roce 2011 výsledku hospodaření 9 522,23 Kč.
Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na návrh
ředitele ZŠ a MŠ Záboří schvaluje OZ rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
převodem do rezervního fondu.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

5) Projednání žádosti ředitele ZŠ a MŠ Záboří
Ředitel ZŠ a MŠ Záboří překročil v roce 2011 státní rozpočet na platech zaměstnanců o
částku 190 390 Kč, což znamená včetně odvodů překročení rozpočtu o částku 256 756 Kč,
neboť počet skutečně zaměstnaných pracovníků ve škole překračoval rozpočtovaný limit o
přibližně 1,5 úvazku. Jelikož je Obec Záboří zřizovatelem ZŠ a MŠ Záboří, požádal ředitel ZŠ
a MŠ Záboří o uhrazení této částky z rozpočtu obce. Je potřeba zdůraznit, že OZ bylo o této
skutečnosti informováno pozdě a nedostatečně a ředitelem školy nebyla včas přijata potřebná
opatření. Obec tyto požadované finanční prostředky ve svém rozpočtu nemá, neboť rozpočet
obce byl schválen již v prosinci. Celá záležitost odložena do příštího zasedání OZ.

6) Stížnost na chování zastupitele
Starosta obce Ing. Kurz seznámil členy OZ se stížností, kterou pan Merta poukazuje na
chování člena OZ a dále informoval členy OZ o tom, jakým způsobem bylo na tento dopis ze
strany obce odpovězeno. Veškeré otázky týkající se celé této záležitosti jsou zodpovězeny
v tomto dopise, který je veřejně přístupný na internetových stránkách obce.

7) Prodloužení nájemní smlouvy – místnost v č.p.87
Na základě žádosti předložené OZ panem Vydrou projednalo OZ pronájem místnosti v domě
č.p. 87. Jelikož obec nemá pro tuto místnost jiné využití, rozhodlo OZ o uzavření nájemní

smlouvy s panem Vydrou na dobu neurčitou. Ostatní podmínky nájmu zůstávají stejné, jako
v předchozí smlouvě.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

8) Schválení odpisového plánu na rok 2012
OZ projednalo a schválilo odpisový plán na rok 2012, který zpracovala účetní obce.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

9) Žádost o odprodej stavebního pozemku 416/26 v k.ú. Záboří
Manželé Šefránkovi předložili OZ žádost o odprodej stavební parcely č. 416/26 v k.ú. Záboří.
Jedná se o poslední volnou parcelu na Trávníkách v místě dosluhujícího dětského hřiště.
Jelikož je této pozemek určen pro výstavbu rodinného domu, odsouhlasilo OZ vyhlášení
záměru na prodej tohoto pozemku.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

10) Žádost o odkoupení pozemku číslo 848/16 v k.ú. Záboří
OZ projednalo žádost společnosti Kovovýroba Slavík o odkoupení pozemku číslo 848/16
v k.ú. Záboří o výměře 469m2. Jedná se o pozemek u ZŠ Záboří, který byl dříve využíván
jako školní zahrada. Jelikož ze strany ZŠ není o tento pozemek zájem, odsouhlasilo OZ
vyhlášení záměru na prodej tohoto pozemku.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

11) Žádost o příspěvek na pořádání dětského maškarního bálu
OZ odsouhlasilo poskytnutí příspěvku 1000 Kč na pořádání dětského maškarního bálu.
Pro: 6

Proti: 0

Zapsal: Ing. Jakub Founě
Ověřili: Blanka Potůčková
Jindřich Votava

Zdržel se: 0

