Zápis
z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 1/2018 ze dne 7.3.2018 od 18:00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.

Přítomno: 8 členů OZ, jmenovitě dle prezenční listiny.
Zapisovatel: Mgr. Ludmila Hrubá
Ověřovatelé: Marie Antonyová, Roman Říha
Starosta obce zahájil veřejné zasedání OZ v 18:00 hod., navrhl zapisovatele, ověřovatele zápisu a
konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné ve všech bodech programu.
Před projednáváním jednotlivých bodů navrhl starosta obce rozšíření programu zasedání o bod č. 11
a 12., viz program
Program:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
13.)

Kontrola usnesení.
Žádost obce Bratronice o vytvoření společného školského obvodu.
Rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3/2018.
Žádost AUTOMOTO KLUB Pačejov.
Pořízení klimatizace do prodejny.
Prodej části pozemku p.č. 1023/1 o výměře 74 m2.
Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZP – 014330045926/001 – p.č.1022/1.
Žádost o finanční příspěvek – poskytnutí finančního daru na rok 2018 (Oblastní
charita Strakonice a Svaz tělesně postižených v ČR z.s., Blatná).
Zrušení organizační směrnice o zadávání veřejných zakázek ze dne 23.5.2012 a
dodatku č. 1/2016 ze dne 24.7.2016.
Schválení interní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Dotace na akci: „Rekonstrukce nevyužívané budovy č.p. 4 v obci Záboří.“
Dotace na realizaci projektu: „Rekonstrukce místní komunikace Za Pátkem, Záboří.“
Různé.

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

2.) Žádost obce Bratronice o vytvoření společného školského obvodu
Obec Bratronice požádala o uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu základní
školy. Obce, které nemají svojí školu musí mít uzavřenou tuto Dohodu s obcí, která školu na svém
území má. OZ schválilo uzavření Dohody.
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Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

3.) Rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3/2018
OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2018 a č. 2/2018.
OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

4.) Žádost AUTOMOTO KLUB Pačejov
OZ odsouhlasilo žádost Automoto klubu Pačejov v AČR o průjezd obcí při letošní XXXIX. INVELT
Rally Pačejov 2018. Termín konání akce je 28.7.2018.
Pro: 7, Proti: 1, Zdržel se: 0

5.) Pořízení klimatizace do prodejny
OZ schválilo pořízení klimatizace do místní prodejny dle požadavků ZKD Sušice.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

6.) Prodej části pozemku p.č. 1023/1 o výměře 74 m2
OZ schválilo prodej části pozemku p.č. 1023/1 o výměře 74 m2 v k.ú. Záboří u Blatné paní Lence
Hrubé. Cena pozemku bude 60 Kč/m2. Kupující si zajistí kupní smlouvu a zaplatí daň z převodu
nemovitostí.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

7.) Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZP – 014330045926/001 – p.č.1022/1
OZ schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZP – 014330045926/001 – p.č.1022/1 v k.ú.
Záboří.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

8.) Žádost o finanční příspěvek – poskytnutí finančního daru na rok 2018 (Oblastní
charita Strakonice a Svaz tělesně postižených v ČR z.s., Blatná)
OZ projednalo žádosti Oblastní charity Strakonice a Svazu tělesně postižených v ČR, místní
organizace Blatná o finanční příspěvek na rok 2018 a schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
5 000,- Kč pro každou organizaci.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

9.) Zrušení organizační směrnice o zadávání veřejných zakázek ze dne 23.5.2012 a
dodatku č. 1/2016 ze dne 24.7.2016
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OZ odsouhlasilo zrušení organizační směrnice o zadávání veřejných zakázek ze dne 23.5.2012 a
dodatku č. 1/2016 ze dne 24.7.2016.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

10.) Schválení interní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
OZ schválilo interní směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu č. 1/2018.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

11.) Dotace na akci: „Rekonstrukce nevyužívané budovy č.p. 4 v obci Záboří“
Finanční dotace na rekonstrukci nevyužívané budovy č.p. 4 (ubytovna, klubovna) činí 1 735 000,Kč.
OZ v rámci akce „Rekonstrukce nevyužívané budovy č.p.4 v obci Záboří“ pověřilo starostu
podpisem následujících dokumentů:
• Plná moc k zastupování v rámci zadávacího řízení: Rekonstrukce nevyužívané budovy č.p. 4
v obci Záboří.
• Smlouva, jejíž předmětem je organizace zadávacího řízení na akci: Rekonstrukce
nevyužívané budovy č.p. 4 v obci Záboří.
• Příkazní smlouva o administraci projektu.
• Příkazní smlouva o výkonu technického dozoru investora.
Výše uvedené smlouvy a plná moc budou uzavřeny s firmou Tendra, spol. s.r.o., zastoupenou
jednatelem Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D., MBA, MSc.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

12.) Dotace na realizaci projektu: „Rekonstrukce místní komunikace Za Pátkem, Záboří“
OZ pověřilo starostu v rámci realizace projektu: „Rekonstrukce místní komunikace Za Pátkem,
Záboří.“ podpisem následujících dokumentů:
• Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/135/2018 reg. č. 459-02-001/18, mezi Obcí Záboří
a Jihočeským krajem, zastoupeným hejtmankou Mgr. Ivanou Stráskou.
• Objednávka na níže specifikované inženýrské činnosti a technickou pomoc pro řádnou
přípravu a následnou realizaci stavební zakázky Oprava místní komunikace Za Pátkem
v Záboří, konkrétně se jedná o přípravu a organizační zajištění jednoduchého zadávacího
řízení k výběru zhotovitele stavby, mezi Obcí Záboří a firmou Stavební služby, s.r.o.,
zastoupenou jednatelem Ing. Pavlem Záhorským.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

13.) Různé
• OZ projednalo a schválilo žádost ředitele ZŠ a MŠ Záboří o poskytnutí doplatku na platy
zaměstnanců za rok 2017 ve výši 56 088,- Kč.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
3

•

OZ odsouhlasilo navýšení platu o 3 000,- Kč/měsíc osobě odpovědné za provoz vodovodního
a kanalizačního řadu, od 1.4.2018.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

Plánované kulturní akce:
31.3.2018 – divadelní představení - Nejlepší jsou studený v podání divadelního souboru
z Mladějovic. Představení bude od 19:00 v sále Zábořské hospůdky.
7.4.2018 – beseda s Josefem Kalinou, navigátorem, který letos již po 26. startoval na slavné rallye
Dakar. Beseda začne v 19:00, také v sále Zábořské hospůdky.

Zapsala: Mgr. Ludmila HRUBÁ……………………......

Ověřovatelé: Marie ANTONYOVÁ……….……………
Roman ŘÍHA……....……………………..
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Usnesení
z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 1/2018 ze dne 7.3.2018 od 18:00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.

OZ odsouhlasilo, projednalo a schválilo:
1.) Kontrola usnesení - všechny body z minulého usnesení splněny.
2.) OZ po projednání žádosti obce Bratronice schválilo uzavření Dohody o vytvoření
společného školského obvodu základní školy mezí Obcí Záboří a Obcí Bratronice.
3.) OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2018 a č. 2/2018. OZ schvaluje rozpočtové
opatření č. 3/2018.
4.) OZ odsouhlasilo žádost Automotoklubu Pačejov v AČR o povolení průjezdu obcí při
letošní XXXIX. INVELT Rally Pačejov 2018. Termín konání akce je 28.7.2018.
5.) OZ schválilo pořízení klimatizace do místní prodejny dle požadavků ZKD Sušice.
6.) OZ schválilo prodej části pozemku p.č. 1023/1 o výměře 74 m2 v k.ú. Záboří u Blatné paní
Lence Hrubé. Cena pozemku bude 60 Kč/m2. Kupující si zajistí kupní smlouvu a zaplatí daň
z převodu nemovitostí.
7.) OZ schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZP – 014330045926/001 –
p.č.1022/1 v k.ú. Záboří.
8.) OZ projednalo žádosti Oblastní charity Strakonice a Svazu tělesně postižených v ČR,
místní organizace Blatná o finanční příspěvek na rok 2018 a schvaluje poskytnutí finančního
daru ve výši 5 000,- Kč pro každou organizaci.
9). OZ odsouhlasilo zrušení organizační směrnice o zadávání veřejných zakázek ze dne
23.5.2012 a dodatku č. 1/2016 ze dne 24.7.2016.
10.) OZ schválilo interní směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu č. 1/2018.
11.) OZ v rámci akce „Rekonstrukce nevyužívané budovy č.p.4 v obci Záboří“ pověřilo
starostu podpisem následujících dokumentů:
• Plná moc k zastupování v rámci zadávacího řízení: Rekonstrukce nevyužívané budovy
č.p. 4 v obci Záboří.
• Smlouva, jejíž předmětem je organizace zadávacího řízení na akci: Rekonstrukce
nevyužívané budovy č.p. 4 v obci Záboří.
• Příkazní smlouva o administraci projektu.
• Příkazní smlouva o výkonu technického dozoru investora.

Výše uvedené smlouvy a plná moc budou uzavřeny s firmou Tendra, spol. s.r.o., zastoupenou
jednatelem Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D., MBA, MSc.
Finanční dotace na tuto akci činí 1 735 000,- Kč.
12). OZ pověřilo starostu v rámci realizace projektu: „Rekonstrukce místní komunikace Za
Pátkem, Záboří.“ podpisem následujících dokumentů:
• Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/135/2018 reg. č. 459-02-001/18, mezi Obcí
Záboří a Jihočeským krajem, zastoupeným hejtmankou Mgr. Ivanou Stráskou.
• Objednávka na níže specifikované inženýrské činnosti a technickou pomoc pro řádnou
přípravu a následnou realizaci stavební zakázky Oprava místní komunikace Za Pátkem
v Záboří, konkrétně se jedná o přípravu a organizační zajištění jednoduchého
zadávacího řízení k výběru zhotovitele stavby, mezi Obcí Záboří a firmou Stavební
služby, s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Pavlem Záhorským.
13). OZ projednalo a schválilo žádost ředitele ZŠ a MŠ Záboří o poskytnutí doplatku na platy
zaměstnanců za rok 2017 ve výši 56 088,- Kč.
14.) OZ odsouhlasilo navýšení platu o 3 000,- Kč/měsíc osobě odpovědné za provoz
vodovodního a kanalizačního řadu, od 1.4.2018.

Zapsala: Mgr. Ludmila HRUBÁ…………....................

Ověřili: Marie ANTONYOVÁ……….………………..
Roman ŘÍHA…………....…………………….

Starosta obce: Ing. Václav KURZ…………………….

