Zápis
z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 1/2016 ze dne 27. 1. 2016 od 19:00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.

Přítomno: 8 členů OZ, jmenovitě dle prezenční listiny.
Zapisovatel: Mgr. Ludmila Hrubá
Ověřovatelé: Roman Říha, Michal Říšský
Starosta obce zahájil veřejné zasedání OZ v 19:00 hod., navrhl zapisovatele, ověřovatele zápisu a konstatoval,
že zastupitelstvo je usnášeníschopné ve všech bodech programu.
Program:
1.) Kontrola usnesení.
2.) Žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 844/2 o výměře 3 031 m2 a p.č. 861/2 o výměře 790 m2 v k.ú.
Záboří od Státního pozemkového úřadu.
3.) Souhlas s převodem pozemků p.č. 844/2 o výměře 3 031 m2 a p.č. 861/2 o výměře 790 m2 v k.ú. Záboří
od Státního pozemkového úřadu.
4.) Nájemní smlouva na pozemek p.č. st. 127/2 o výměře 194 m2.
5.) Dohoda o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č.11N16/34, p.č. st. 127/2 o výměře 194 m2.
6.) Prodloužení nájemní smlouvy – byt v č.p. 54.
7.) Různé.

1.) Kontrola usnesení
Všechny body z minulého usnesení byly splněny.
Pro: 8, Proti: 0 , Zdržel se: 0

2.) Žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 844/2 o výměře 3 031 m2 a p.č. 861/2 o výměře 790 m2 v k.ú.
Záboří od Státního pozemkového úřadu.
OZ odsouhlasilo podání žádosti o bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví
Obce Záboří. Jedná se o pozemky okolo bytovek č.p. 82, 83, 91, 93 a okolo bytovky č.p. 104
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

3.) Souhlas s převodem pozemků p.č. 844/2 o výměře 3 031 m2 a p.č. 861/2 o výměře 790 m2 v .k.ú. Záboří
od Státního pozemkového úřadu.
OZ odsouhlasilo bezúplatný převod výše uvedených pozemků od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví
Obce Záboří.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
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4.) Nájemní smlouva na pozemek p.č. st. 127/2 o výměře 194 m2.
OZ schválilo podpis nájemní smlouvy č. 11N16/34 na užívání pozemku p.č. st. 127/2, o výměře 194 m2. Na
tomto pozemku se nachází objekt občanské vybavenosti č.p. 87.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

5.) Dohoda o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č.11N16/34, p.č. st. 127/2 o výměře 194 m2.
OZ schválilo uzavření dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č. 11N16/34, p.č. st. 127/2 o
výměře 194 m2. Roční úhrada za užívání nemovité věci je stanovena dohodou a činí 582 Kč. V rámci dohody se
Obec Záboří zavazuje zaplatit za užívání od 1.1.1992 do 29.2.2016 celkovou úhradu 13 481 Kč.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

6.) Prodloužení nájemní smlouvy – byt v č.p. 54.
OZ schválilo prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu v č.p. 54 paní Márii Čusové. Smlouva je
prodloužena do 1.12.2016.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

7.) Různé
•

OZ odsouhlasilo návrh firmy Arbocom, s.r.o, Nepomuk na úpravu zeleně hřbitova v Záboří. Práce bude
zahrnovat i frézování kořenů a její cena bude 55 450,- Kč. Firma provede nejen vykácení původního
porostu, ale také následné osázení novými rostlinami.
• OZ odsouhlasilo zakoupení nového křovinořezu na úpravu veřejných prostranství v obci.
• OZ odsouhlasilo konání dětského maškarního bálu dne 21.2.2016 v sále Zábořské hospůdky.
• Starosta obce dále informoval o konání tradičního posezení pro ženy a dívky v rámci MDŽ. Tato akce je
naplánována na 11.3.2016, také v sále Zábořské hospůdky.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

Zapsala: Mgr. Ludmila HRUBÁ…………..

Ověřovatelé: Roman ŘÍHA………………..

Michal ŘÍŠSKÝ…………….
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Usnesení
z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 1/2016 ze dne 27.1.2016 od 19:00 hod. v kanceláři
Obecního úřadu v Záboří.

OZ projednalo a schválilo:
1.) Kontrola usnesení – všechny body z minulého usnesení byly splněny.
2.) OZ odsouhlasilo podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 844/2 o výměře 3 031
m2 a p.č. 861/2 o výměře 790 m2 v k.ú. Záboří od Státního pozemkového úřadu,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov, zastoupeného ředitelkou Krajského
pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj, Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.
3.) OZ odsouhlasilo bezúplatný převod pozemků p.č. 844/2 o výměře 3 031 m2 a p.č. 861/2 o
výměře 790 m2 v k.ú. Záboří od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130
00 Praha 3 Žižkov, zastoupeného ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský
kraj, Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice do vlastnictví Obce Záboří.
4.) OZ odsouhlasilo podpis nájemní smlouvy č. 11N16/34 na pronájem pozemku p.č. st.
127/2 o výměře 194 m2 se Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha 3 Žižkov, zastoupeným ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský
kraj, Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.
5.) OZ odsouhlasilo dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č. 11N16/34, p.č. st.
127/2 o výměře 194 m2 Státnímu pozemkovému úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha 3 Žižkov, zastoupenému ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský
kraj, Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice. Roční úhrada za užívání nemovité věci je
stanovena dohodou a činí 582,- Kč. Celková úhrada za období od 1.1.1992 do 29.2.2016
činí 13 481,- Kč.
6.) OZ odsouhlasilo prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu v č.p. 54 paní Márii
Čusové. Smlouva je prodloužena do 1.12.2016.
7.) OZ odsouhlasilo návrh firmy Arbocom, s.r.o, Nepomuk na úpravu zeleně hřbitova
v Záboří. Práce bude zahrnovat i frézování kořenů a její cena bude 55 450,- Kč.
8.) OZ odsouhlasilo zakoupení nového křovinořezu.

Zapsala: Mgr. Ludmila HRUBÁ………………
Ověřili: Roman ŘÍHA…………………………
Michal ŘÍŠSKÝ………………………
Starosta obce: Ing. Václav KURZ…………….

