OBEC ZÁBOŘÍ
Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Záboří č. 1 ze dne 7. 2. 2019 od 19.00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří
Přítomno: 7 členů OZ, 1 host, jmenovitě dle prezenční listiny
Zapisovatel: Blanka Potůčková
Ověřovatelé: Vladimír Čapek
Petr Majer

Program:

1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Zpracování zprávy o uplatňování územního plánu Obce Záboří
5. Uzavření darovací smlouvy — poskytnutí finančního daru TJ ZD Záboří z. s.
6. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2019 — Oblastní charita
Strakonice

7. Žádost Automoto klubu Pačejov o povolení průjezdu vozidel
8. Pronájem garsonky v č. p. 54
9. Rozpočtové opatření č. 1/2019
10. Různé

1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
Starostka obce zahájila veřejné zasedání zastupitelstva v 19.00 hodin. Přivítala přítomné a
konstatovala, že zasedání OZ bylo řádně svoláno a oznámeno na úřední desce OÚ Záboří.
Dále konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné ve všech bodech programu. Určila
zapisovatele – Blanku Potůčkovou a ověřovatele – Vladimíra Čapka a Petra Majera.

2. Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu schůze.
Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují program schůze.
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
3. Kontrola usnesení
Kontrola usnesení z minulé schůze.
Návrh usnesení: všechna usnesení z minulé schůze č. 13 byla splněna.
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
4. Zpracování zprávy o uplatňování územního plánu Obce Záboří
Zastupitelstvo obce Záboří po projednání navrhlo:

Návrh usnesení:
1. Bere na vědomí povinnost obce Záboří vyplývající z § 5 odst. (6) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) o soustavném
sledování uplatňování územně plánovací dokumentace a jejím vyhodnocování.
Výsledek hlasování: pro 7

Usnesení č. 3 bylo schváleno

proti 0

zdržel se: 0

2. Bere na vědomí povinnost pořizovatele územního plánu vyplývající z § 55 odst. (1)
stavebního zákona o předložení zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání
územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky Zprávu o uplatňování
územního plánu v uplynulém období.
Výsledek hlasování: pro 7

proti 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

3. Schvaluje dle § 6 odst. (5) písm. f) stavebního zákona podání žádosti o zpracování
Zprávy o uplatňování Územního plánu Záboří Obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností Blatná („dále jen úřad územního plánování“), který splní povinnost
pořizovatele vplývající z § 55 odst. (1) stavebního zákona.
Výsledek hlasování: pro 7

proti 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

4. Pověřuje v souladu s § 6 odst. (5) písm. f) a s přiměřeným užitím § 47 odst. (1)
stavebního zákona zastupitele obce Mgr. Ludmilu Brožovou, jako určeného zastupitele,
který bude po dobu zpracování a projednávání Zprávy o uplatňování Územního plánu
Záboří spolupracovat s pořizovatelem.
Výsledek hlasování: pro 7

proti 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno

5. Uzavření darovací smlouvy — poskytnutí finančního daru TJ ZD Záboří z. s.
OZ uzavřelo darovací smlouvu s TJ ZD Záboří na finanční dar 20 000,- Kč.

Návrh usnesení: V návaznosti na usnesení OZ č. 4 ze dne 13. 12. 2018 schvaluje OZ
uzavření darovací smlouvy s TJ ZD Záboří z. s. na poskytnutí finančního daru ve výši
20 000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 7

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno

6. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2019 — Oblastní charita
Strakonice
Zastupitelé obdrželi, stejně jako v minulých letech, žádost o poskytnutí finančního
příspěvku na rok 2019 od Oblastní charity Strakonice.

Návrh usnesení: OZ schvaluje poskytnutí příspěvku na rok 2019 pro Oblastní charitu
Strakonice ve výši 5 000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 7

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno

7. Žádost Automoto klubu Pačejov o povolení průjezdu vozidel
OZ projednalo žádost Automoto klubu Pačejov o povolení průjezdu vozidel při rallye,
stejně jako každý rok. Rallye se bude konat 27. 7. 2019.

Návrh usnesení: OZ souhlasí s průjezdem po komunikacích ve správě OÚ, s jejich
uzavírkou, navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikací v sobotu 27. 7. 2019.
Výsledek hlasování: pro 5

Usnesení č. 9 bylo schváleno

8. Pronájem garsonky v č.p. 54

proti 2

zdržel se 0

OZ vyhlašuje záměr na pronájem volné garsonky v domě č. p. 54.

Návrh usnesení: OZ schvaluje vyhlášení záměru na pronájem garsonky v č. p. 54.
Výsledek hlasování: pro 7

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno

9. Rozpočtové opatření č. 1/2019
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1/2019.

Návrh usnesení: OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2019
Výsledek hlasování: pro 7

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno

10. Různé
a) doplatek na platy zaměstnanců ZŠ za rok 2018
Ředitel ZŠ předložil zastupitelstvu žádost o doplatek na mzdy zaměstnanců za rok 2018. I
přes veškerou snahu se nepodařilo všechny mzdové požadavky pokrýt ze státního rozpočtu.
Doplatek činí 286 238,- Kč.

Návrh usnesení: OZ schvaluje doplatek na mzdy pro zaměstnance ZŠ ve výši 286 238,Kč za rok 2018.
Výsledek hlasování: pro 7

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno

b) žádost vedoucí školní jídelny o pořízení konvektomatu a nerez stolu do školní
kuchyně

Zastupitelům byla doručena žádost o zakoupení konvektomatu do školní kuchyně
z důvodu nevyhovujícího stavu stávajících spotřebičů (pečící pánve a trouby). Dále by bylo
potřeba zakoupit nerezový stůl na odkládání umytého nádobí, aby bylo vyhověno
hygienickým normám. O řešení bude rozhodnuto na základě nabídek předložených výrobci.

c) dopravní situace u místní školky a školní jídelny
OZ projednalo stížnost na parkování osobních aut u školky na příjezdové cestě ke školní
jídelně. Auta, která zde i krátkodobě parkují, brání příjezdu zásobování k rampě školní
jídelny. Zastupitelé zjišťují možnosti řešení této situace.

d) MDŽ v Zábořské hospůdce
MDŽ se bude konat v pátek 8. 3. 2019 v 18.00 hod. Program bude zajištěn.

e) pouťové posezení pod lípou
Pouťové posezení se bude konat 29. 6. 2019. Program a hudba jsou v jednání.

f) nabídka pojištění právní ochrany obce od společnosti D.A.S.
OZ projednalo nabídku na pojištění obce od společnosti D.A.S. a rozhodlo se nabídku
odmítnout.

Návrh usnesení: OZ odmítlo nabídku společnosti D.A.S. na pojištění právní ochrany
obce.
Výsledek hlasování: pro 7

Usnesení č. 13 bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

Zápis ze zasedání byl vyhotoven dne 10. 2. 2019 a je k nahlédnutí na OÚ Záboří

Zapsala: Blanka Potůčková……………………………………..

Ověřili: Vladimír Čapek…………………………………………….
Petr Majer………………………………………………..
Starostka obce: Mgr. Ludmila Brožová………………………….

OBEC ZÁBOŘÍ
Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ

Výsledky projednání zastupitelstva na zasedání č. 1 konaném dne 7. 2. 2019
od 19.00 hodin na OÚ Záboří

1. Zastupitelé schvalují program schůze.
2. Všechna usnesení z minulé schůze č. 13 byla splněna.
3. OZ bere na vědomí povinnost obce Záboří vyplývající z § 5 odst. (6) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“)
o soustavném sledování uplatňování územně plánovací dokumentace a jejím
vyhodnocování.
4. Bere na vědomí povinnost pořizovatele územního plánu vyplývající z § 55 odst.
(1) stavebního zákona o předložení zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po
vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky Zprávu o
uplatňování územního plánu v uplynulém období.
5. Schvaluje dle § 6 odst. (5) písm. f) stavebního zákona podání žádosti o zpracování
Zprávy o uplatňování Územního plánu Záboří Obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností Blatná („dále jen úřad územního plánování“), který splní
povinnost pořizovatele vplývající z § 55 odst. (1) stavebního zákona.
6. Pověřuje v souladu s § 6 odst. (5) písm. f) a s přiměřeným užitím § 47 odst. (1)
stavebního zákona zastupitele obce Mgr. Ludmilu Brožovou, jako určeného
zastupitele, který bude po dobu zpracování a projednávání Zprávy o uplatňování
Územního plánu Záboří spolupracovat s pořizovatelem.
7. V návaznosti na usnesení OZ č. 4 ze dne 13. 12. 2018 schvaluje OZ uzavření
darovací smlouvy s TJ ZD Záboří z. s. na poskytnutí finančního daru ve výši
20 000,- Kč.

8. OZ schvaluje poskytnutí příspěvku na rok 2019 pro Oblastní charitu Strakonice
ve výši 5 000,- Kč.
9. OZ souhlasí s průjezdem po komunikacích ve správě OÚ, s jejich uzavírkou,
navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikací v sobotu 27. 7. 2019.
10. OZ schvaluje vyhlášení záměru na pronájem garsonky v č. p. 54.
11. OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2019.
12. OZ schvaluje doplatek na mzdy pro zaměstnance ZŠ ve výši 286 238,- Kč za rok
2018.
13. OZ odmítlo nabídku společnosti D.A.S. na pojištění právní ochrany obce.

OZ vzalo na vědomí
a) žádost vedoucí školní jídelny o pořízení konvektomatu a nerez stolu do školní kuchyně
b) dopravní situaci u místní školky a školní jídelny
c) MDŽ se bude konat v pátek 8. 3. 2019 od 18.00 hod. Program bude zajištěn
d) pouťové posezení se bude konat 29. 6. 2019. Program a hudba jsou v jednání

Zápis ze zasedání byl vyhotoven dne 10. 2. 2019 a je k nahlédnutí na OÚ Záboří

Zapsala: Blanka Potůčková……………………………………..

Ověřili: Vladimír Čapek…………………………………………….
Petr Majer………………………………………………..
Starostka obce: Mgr. Ludmila Brožová………………………….

