Zápis z veřejného zasedání
OZ Obce Záboří č. 1/2014 ze dne 26.2.2014 od 18:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří
__________________________________________________________________________

Přítomni: dle prezenční listiny
Zapisovatel: Jakub Founě
Ověřovatelé: Jiří Čadek, Jindřich Votava
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 – AMK Pačejov
3) Prodej pozemku p.č. 857/6 o výměře 136m2 (z p.č. 857/4)vše v k.ú. Záboří
4) Silniční propustek – p.č. 1045/1 v k.ú. Záboří
5) Žádost o pokácení stromů
6) Ostatní

1) Kontrola usnesení
Všechny body z minulého usnesení splněny.

2) Žádost – AMK Pačejov
OZ projednalo a odsouhlasilo žádost AMK Pačejov o průjezd Rally AGROPA Obcí Záboří
dne 9. Srpna 2014.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Prodej pozemku p.č. 857/6 o výměře 136m2 (z p.č. 857/4)vše v k.ú. Záboří
OZ odložilo prodej výše uvedeného pozemku a dále odsouhlasilo vyhlášení záměru na prodej
pozemku p.č. 2/7 v k.ú. Záboří o výměře 55 m2.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Silniční propustek – p.č. 1045/1 v k.ú. Záboří

OZ projednalo žádost paní Mgr. Ulrichové a pana Lávičky, kteří se obrátili na Obec Záboří
v záležitost propustku pod komunikaci ve směru na Blatnou. Obec Záboří není vlastníkem
pozemní komunikace ani dotčených pozemků či staveb, a proto jakákoliv řešení či následné
investice v tomto směru jsou záležitostí vzájemné dohody mezi dotčenými vlastníky.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

5) Žádost o pokácení stromů
Starosta Obce seznámil členy OZ se žádostmi o pokácení 2 smrků u bytovky č.p. 83 v Záboří
a o pokácení 2 bříz u sportovní haly. OZ souhlasí s tím, aby těmto žádostem bylo vyhověno.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

6) Společný projekt SOB
Zastupitelstvo Obce Záboří souhlasí se zařazením správního území Obce Záboří do územní
působnosti Integrované strategie území regionu Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska,
o.p.s. na období 2014-2020 realizované obecně prospěšnou společností Místní akční skupina
Svazku obcí Blatenska.
.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

7) Rozpočtová změna č. 1/2014
OZ bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 1/2014.

8) Různé
Dne 15.3.2014 proběhne v KD U Divišú oslava MDŽ a 28.6.2014 se bude konat pouťové
posezení pod lípou.
Svoz komunálního odpadu - v loňském roce doplácela Obec Záboří ze svého rozpočtu
140 000 Kč.
Vodné a stočné – příjmy a výdaje jsou vyrovnané.

