OBEC ZÁBOŘÍ
Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Záboří č. 1 ze dne 16. 1. 2019 od 19.00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří
Přítomno: 7 členů OZ, 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. Prodloužení nájemní smlouvy – byt č.p. xx
5. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2020 – Oblastní charita Strakonice
6. Žádost o prodej části pozemku - p.č. 861/2 v k.ú. Záboří
7. Žádost o prodej pozemku u rybníka Pátku
8. Žádost o prodej části pozemku - p.č. 855 v k.ú. Záboří
9. Žádost o prodej části pozemku - p.č.1022/14 v k.ú. Záboří
10. Různé – vyhláška místní poplatky.

1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
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. 10 byla splněna.
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

4. Prodloužení nájemní smlouvy – byt č.p. xx, p. xxxxxxxxx
Návrh usnesení: OZ schvaluje prodloužení nájemní smlouvy p. xxxxxxxxx, č. p. xx o 6
měsíců do 30. 6. 2020.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

5. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2020 – Oblastní charita Strakonice
Zastupitelé obdrželi, stejně jako v minulých letech, žádost o poskytnutí finančního příspěvku
na rok 2020 od Oblastní charity Strakonice.
Návrh usnesení: OZ schvaluje poskytnutí příspěvku na rok 2020 pro Oblastní charitu
Strakonice ve výši 5 000,- Kč.

Výsledek hlasování: pro 7

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

6. Žádost o prodej části pozemku - p.č. 861/2 v k.ú. Záboří
ZD Záboří podalo žádost o odkoupení pozemku p. č. 861/2 v k.ú. Záboří, pod budovou
bývalých šaten a později prodejny u bytovky č. p. 104. Výměra tohoto pozemku je cca 60 m2.
Návrh usnesení: OZ vyhlašuje záměr na prodej pozemku p. č. 861/2 v k.ú. Záboří.
Výměra pozemku je cca 60 m².
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
7. Žádost o prodej pozemku u rybníka Pátku
OZ se seznámilo se žádostí p. xxxxxx o odkoupení části obecního pozemku u rybníka Pátek.
V žádosti není uvedeno číslo pozemku a chybí i další náležitosti. Zastupitelé odložili
rozhodnutí do doby, než se řádně seznámí se situací na daném místě.

8. Žádost o prodej části pozemku - p.č. 855 v k.ú. Záboří
Zastupitelé se seznámili se žádostí p. xxxxxx o odkoupení části obecního pozemku u rybníka
Pátek. Zastupitelé odložili rozhodnutí do doby, než se řádně seznámí se situací na daném
místě.
9. Žádost o prodej části pozemku - p.č.1022/14 v k.ú. Záboří
Paní xxxxxxx doručila na OÚ žádost o odkoupení oplocené předzahrádky u domu č. p. xx.
Výměra tohoto pozemku je 37,74 m².
Návrh usnesení: OZ vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p. č. 1022/14 – oplocená
předzahrádka o výměře 37,74 m².
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

10. Různé

a) Dodatek č. 1 ke smlouvě z programu POV 2019 o dílo – Úprava veřejného
prostranství
Starostka seznámila zastupitele se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o úpravě veřejného
prostranství.
Návrh usnesení: OZ schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě z programu POV 2019 o dílo –
Úprava veřejného prostranství.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

b) Vyhláška o místních poplatcích
Starostka informovala OZ o nutnosti aktualizovat vyhlášky o místních poplatcích, dle nových
vzorů MVČR.

c) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor za poštou č. p. xx
OZ projednalo žádost p. xxxxxxxx o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory č.p.
xx.
Návrh usnesení: OZ schvaluje prodloužení nájemní smlouvy p. xxxxxxxx č.p. xx do 24.
9. 2020.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno

d) Uzavření přístupu ke kontejneru v areálu ČOV
Jak již bylo avizováno v minulém zápisu ze schůze č. 10 bude uzavřen od 1. 2. 2020 areál
ČOV. Možnost odvozu odpadu do kontejneru bude pouze v určitý den a hodinu. Vše bude
upřesněno na vývěsce a obecním rozhlasem.

e) Pravidelná vizuální kontrola vodoměrů
Zastupitelé se dohodli, že všechny vodoměry, které jsou majetkem obce budou 1x ročně
vizuálně zkontrolovány.

Návrh usnesení: OZ rozhodlo, že 1x ročně proběhne vizuální kontrola vodoměru u všech
plátců vodného a stočného.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno

Zápis vyhotoven dne 19. 1. 2020

Zapsala: Blanka Potůčková………………………………………………
Ověřovatelé: 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 16. 1.
2020 od 19.00 hodin na OÚ Záboří

Přijatá usnesení
1. Zastupitelé schvalují program schůze.
2. Všechna usnesení z minulé schůze č. 10 byla splněna.
3. OZ schvaluje prodloužení nájemní smlouvy p. xxxxxxxxx, č. p. xx o 6
měsíců do 30. 6. 2020.
4. OZ schvaluje poskytnutí příspěvku na rok 2020 pro Oblastní charitu
Strakonice ve výši 5 000,- Kč.
5. OZ vyhlašuje záměr na prodej pozemku p. č. 861/2 v k.ú. Záboří.
Výměra pozemku je cca 60 m².
6. OZ vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p. č. 1022/14 – oplocená
předzahrádka o výměře 37,74 m².
7. OZ schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě z programu POV 2019 o dílo –
Úprava veřejného prostranství.
8. OZ schvaluje prodloužení nájemní smlouvy p. xxxxxxxxx č.p. 87 do
24. 9. 2020.
9. OZ rozhodlo, že 1x ročně proběhne vizuální kontrola vodoměru u
všech plátců vodného a stočného.

Zápis vyhotoven dne 19. 1. 2020

Zapsala: Blanka Potůčková………………………………………………
Ověřovatelé: Vladimír Čapek…………………………………………….
Petr Majer………………………………………………...
Starostka obce: Mgr. Ludmila Brožová………………………………….

