Zápis z veřejného zasedání
OZ Obce Záboří č. 1/2013 ze dne 13.2.2013 od 18:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří
__________________________________________________________________________
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluvena: Blanka Potůčková
Zapisovatel: Ing. Bc. Jakub Founě
Ověřovatelé: Josef Vydra, Petr Majer
Veřejné zasedání OZ zahájil starosta obce v 18:00 hod., navrhl ověřovatele zápisu a
konstatoval, že zastupitelstvo je schopné usnášet se ve všech bodech programu.

Program:
1)Kontrola usnesení
2) Žádost o pronájem honebních pozemků
3) Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni + prohlášení vlastníka
(parcela p.č. 1038/1 v k.ú. Záboří)
4) Odpisový plán na rok 2013
5) Rozpočtová změna č. 1/2013
6) Výroční zpráva o činnosti školy (šk. rok 2011/12)
7) Zřízení účtu u ČNB
8) Informace starosty - různé

1) Kontrola usnesení
Všechny body z minulého usnesení splněny.

2) Žádost o pronájem honebních pozemků
OZ projednalo žádost mysliveckého sdružení Diana o pronájem honebních pozemků ve
vlastnictví Obce Záboří. OZ odsouhlasilo pronájem těchto honebních pozemků a pověřilo
starostu obce podpisem plné moci pro pana Antonína Klečku, který bude Obec Záboří
zastupovat na valné hromadě Honebního společenstva Záboří.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni + prohlášení
vlastníka (parcela p.č. 1038/1 v k.ú. Záboří)
OZ odsouhlasilo smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni. Jedná se umístění
kabelu NN na pozemku p.č. 1038/1 v k.ú. Záboří.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Odpisový plán na rok 2013
OZ odsouhlasilo odpisový plán na rok 2013.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

5) Rozpočtová změna č. 1/2013
OZ odsouhlasilo rozpočtovou změnu č. 1/2013.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

6) Výroční zpráva o činnosti školy (šk. rok 2011/12)
a) OZ bere na vědomí výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/12. V návaznosti na
výjimku z počtu žáků OZ dále odsouhlasilo uhrazení částky 114.908 Kč, o kterou byly
překročeny finanční prostředky určené státním rozpočtem na platy zaměstnanců ZŠ a MŠ
Záboří.
b) OZ požaduje pravidelně předkládat kopie všech faktur započítávaných do neinvestičních
nákladů a dále OZ požaduje předložení všech dosud uzavřených smluv (zejména smluv o
pronájmu). Po předložení těchto faktur Obec Záboří pošle finanční prostředky na účet ZŠ a
MŠ Záboří.
c) Ředitel ZŠ a MŠ Záboří ve své žádosti opět připomněl nevyřešení překročeného rozpočtu
na platy učitelů v roce 2011 o cca. 250 000Kč. Tento problém již byl vícekrát řešen i na
odboru školství na Městském úřadě v Blatné. Ředitel školy o nedostatku peněz na platy
učitelů informoval zřizovatele (Obec Záboří) pozdě, neučinil žádná nápravná opatření a ve
výkazu hospodaření školy za rok 2011 nebyl vyčíslen žádný finanční schodek. Z těchto
důvodů považuje OZ tuto záležitost za uzavřenou
Pro: 7

7) Zřízení účtu u ČNB

Proti: 0

Zdržel se: 0

OZ souhlasí s tím, že na BÚ obce vedeném u KB Blatní budou zasílány finanční prostředky
z rozpočtového určení daní (RUD). Zvláštní účet, který bude povinně zřízen u ČNB, bude
sloužit pouze pro příjem dotací.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

8) Informace starosty - různé
a) Členové TJ ZD Záboří provedli bez nároku na mzdu opravu vstupní chodby do sportovní
haly, náklady na materiál hrazený z rozpočtu obce činily 5.784Kč. V letošním roce bude
probíhat oprava sprch a šaten, OZ souhlasí s proplacením potřebného materiálu z rozpočtu
Obce Záboří.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

b) V letošním roce bude zahájena oprava kostela sv. Petra a Pavla v Záboří. OZ odsouhlasilo
poskytnutí částky 30.000 Kč jako příspěvek na finanční spoluúčast dotace z Programu rozvoje
venkova.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

c) OZ odsouhlasilo poskytnutí příspěvku na dětské maškarní ve výši 1000Kč.
Pro: 7

Zapsal: Ing. Bc. Jakub Founě
Ověřili: Josef Vydra
Petr Majer

Proti: 0

Zdržel se: 0

