OBEC ZÁBOŘÍ
Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Záboří č. 10 ze dne 17. 12. 2019 od 19.00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří
Přítomno: 6 členů OZ, 4 hosté, jmenovitě dle prezenční listiny
Zapisovatel: Blanka Potůčková
Ověřovatelé: Michal Říšský
Michal Běle

Program:
1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Schválení rozpočtu Obce Záboří na rok 2020
5. Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Záboří na rok 2020
6. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Záboří - rok 2021 – 2022
7. Místní poplatky na rok 2020
8. Posudek na budovu č.p. 54 – bývalá kavárna
9. Místní program obnovy venkova Obce Záboří na období 2019 – 2023
10. Žádost o dotace z POV na rok 2020
11. Žádost o dotaci Jihočeského kraje – investiční dotace pro JSDH obcí
12. Zajištění vlastních finančních zdrojů – doplatek na pořízení dopravního automobilu pro
hasiče
13. Rozpočtové opatření č.10/2019 a č. 11/2019
14. Různé

1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Místostarosta obce zahájil veřejné zasedání zastupitelstva v 19.00 hodin. Přivítal přítomné
a konstatoval, že zasedání OZ bylo řádně svoláno a oznámeno na úřední desce OÚ Záboří.
Dále konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné ve všech bodech programu. Určil
zapisovatele – Blanku Potůčkovou a ověřovatele – Michala Říšského a Michala Běleho.

2. Schválení programu
Místostarosta seznámil přítomné s návrhem programu schůze.
Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují program schůze.
Výsledek hlasování: pro 6 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. 9 byla splněna.
Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

4. Schválení rozpočtu Obce Záboří na rok 2020
Místostarosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu Obce Záboří na rok 2020:
Příjmy celkem

6 400 000,-

Výdaje celkem

6 176 000,-

Financování (splátky úvěru)

224 000,-

Návrh usnesení: OZ schvaluje rozpočet Obce Záboří jako přebytkový.
Výsledek hlasování: pro 6
Usnesení č. 3 bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

5. Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Záboří na rok 2020
Ředitel školy seznámil OZ s návrhem rozpočtu na rok 2020.
Návrh usnesení: OZ schvaluje rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záboří na rok
2020.
Výsledek hlasování: pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

6. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Záboří - rok 2021 – 2022
Ředitel školy seznámil OZ se střednědobým výhledem rozpočtu na rok 2021 – 2022.
Návrh usnesení: OZ schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Záboří na rok 2021 -2022.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

7. Místní poplatky na rok 2020
Místní poplatky zůstanou ve stejné výši jako v roce 2019.
Pes
Odpady

1 pes

60,-/rok

každý další pes

90,-/rok

Osoby trvale bydlící

500,- osoba/rok

Rekreační objekty

500,-/rok

Stočné

15,-/m3

Vodné

25,-/m³

Návrh usnesení: OZ schvaluje výši místních poplatků pro rok 2020.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

8. Posudek na budovu č.p. 54 – bývalá kavárna

Místostarosta seznámil zastupitele s havarijním stavem části budovy č. p. 54, známé jako
kavárna. Jako podklad sloužil posudek, který na žádost OZ vyhotovil ing. Dvořák. Řešením
situace se zastupitelé budou zabývat na další schůzi.

9. Místní program obnovy venkova Obce Záboří na období 2019 – 2023
Místostarosta seznámil zastupitele s plánem Místního programu obnovy venkova Obce Záboří
na období 2019 – 2023.
Návrh usnesení: OZ schvaluje Místní program obnovy venkova obce Záboří na období
2019 – 2023.
Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

10. Žádost o dotace z POV na rok 2020
OZ bylo seznámeno s možností podání žádosti o dotace z POV.
Návrh usnesení: OZ schvaluje podání žádosti o dotace z POV.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno

11. Žádost o dotaci Jihočeského kraje – investiční dotace pro jednotky SDH obcí
OZ bylo seznámeno s možností podání žádosti o investiční dotaci pro jednotky SDH na rok
2020.
Návrh usnesení: OZ schvaluje podání žádosti o Investiční dotace pro jednotky SDH na
Rok 2020.
Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno

12. Zajištění vlastních finančních zdrojů – doplatek na pořízení dopravního automobilu
pro hasiče
V souvislosti s pořízením nového hasičského auta OZ projednalo dofinancování rozdílu mezi
celkovou cenou a poskytnutou dotací.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou
cenou a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.
Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno

13. Rozpočtové opatření č.10/2019 a č. 11/2019
OZ se seznámilo s rozpočtovým opatřením č. 10/2019 a bere ho na vědomí a s rozpočtovým
opatřením č. 11/2019 a toto opatření schvaluje.

Návrh usnesení: OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2019 a schvaluje
rozpočtové opatření č. 11/2019.
Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno

14. Různé
a) TJ požádal o příspěvek na sportovní turnaje ve výši 2 200,-.
b) Silvestrovský ohňostroj bude 31. 12. 2019 v 19.00 u OÚ.
c) Vánoční koncert proběhne 20. 12. 2019 od 17.00 v Zábořské hospůdce.
d) Z důvodu strmého nárůstu objemu odpadu v kontejneru na ostatní odpad u ČOV a
nerespektování pravidel třídění odpadu bude od ledna nově areál uzamčen. Nadále sem
mohou občané Záboří vyvážet odpad v určené dny a hodiny, nebo po dohodě se
správcem. Podrobnosti budou ještě zveřejněny.
e) termín Invelt Rally Pačejov je 27. a 28. 9. 2020.

Zápis vyhotoven dne 19. 12. 2019

Zapsala: Blanka Potůčková………………………………………………
Ověřovatelé: Michal Říšský…………………………………………….
Michal Běle ………………………………………………...
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. 10 konaném dne 17. 12.
2019 od 19.00 hodin na OÚ Záboří

Přijatá usnesení
1. Zastupitelé schvalují program schůze.
2. Všechna usnesení z minulé schůze č. 9 byla splněna.
3. OZ schvaluje rozpočet Obce Záboří jako přebytkový.
4. OZ schvaluje rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záboří na
rok 2020.
5. OZ schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Záboří na rok 2021 -2022.
6. OZ schvaluje výši místních poplatků pro rok 2020.
7. OZ schvaluje Místní program obnovy venkova obce Záboří na období
2019 – 2023.
8. OZ schvaluje podání žádosti o dotace z POV.
9. OZ schvaluje podání žádosti o Investiční dotace pro jednotky SDH na
Rok 2020.
10.Zastupitelstvo obce se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou
cenou a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.
11.OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2019 a schvaluje
rozpočtové opatření č. 11/2019.

Zápis vyhotoven dne 19. 12. 2019

Zapsala: Blanka Potůčková………………………………………………
Ověřovatelé: Michal Říšský…………………………………………….
Michal Běle ………………………………………………...
Starostka obce: Mgr. Ludmila Brožová………………………………….

