Zápis z veřejného zasedání
OZ Obce Záboří č. 2/2012 ze dne 28.3.2012 od 19:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří
__________________________________________________________________________
Přítomni: dle prezenční listiny
Zapisovatel: Ing. Jakub Founě
Ověřovatelé: Josef Vydra, Petr Majer
Veřejné zasedání OZ zahájil starosta obce v 19:00 hod., navrhl ověřovatele zápisu a
konstatoval, že zastupitelstvo je schopné usnášet se ve všech bodech programu.

Program:
1) Kontrola usnesení
2) Žádost o souhlas se stavbou skladu zahradního nářadí
3) Prodej stavební parcely p.č. 416/26 v k.ú. Záboří
4) Prodej obecního pozemku p.č. 848/16 v k.ú. Záboří
5) Rozpočtová změna č. 1/2012
6) Projednání výsledku výběrového řízení na akci „Stavební úpravy a přístavba
víceúčelového objektu č.p. 32 v Obci Záboří“
7) Žádost o pořízení územního plánu Záboří

Navržený program byl schválen hlasy všech přítomných zastupitelů.

1) Kontrola usnesení
Všechny body z minulého usnesení splněny.

2) Žádost o souhlas se stavbou skladu zahradního nářadí
Pan Jaroslav Adámek předložil OZ žádost o souhlas se stavbou skladu zahradního nářadí,
neboť Obec Záboří je vlastníkem sousedního pozemku. Vzhledem k tomu, že tento typ stavby
je v souladu s platným územním plánem, souhlasilo OZ s touto stavbou.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Prodej stavební parcely p.č. 416/26 v k.ú. Záboří
Na základě vyhlášeného záměru projednalo OZ prodej stavební parcely p.č. 416/26 v k.ú.
Záboří a souhlasilo s prodejem této parcely manželům Šefránkovým za cenu 160Kč/m2.

Oproti ceně, za kterou byly prodávány stavební parcely v minulosti, byla tato cena snížena o
5Kč /m2, neboť na parcele není skříň s elektroměrem („kaplička“), kterou si nový majitel
zhotoví sám na své náklady.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Prodej obecního pozemku p.č. 848/16 v k.ú. Záboří
Na základě vyhlášeného záměru pojednalo OZ žádost společnosti Kovovýroba Slavík s.r.o.
o prodej pozemku p.č. 848/16 v k.ú. Záboří a stanovilo cenu ve výši 160Kč/m2.
0Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

5) Rozpočtová změna č. 1/2012
OZ odsouhlasilo rozpočtovou změnu č. 1/2012.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

6) Projednání výběrového řízení na akci „Stavební úpravy a přístavba
víceúčelového objektu č.p. 32 v Obci Záboří“
OZ projednalo a odsouhlasilo výsledek výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky
„Stavební úpravy a přístavba víceúčelového objektu č.p. 32 v Obci Záboří“. Nejvýhodnější
nabídka, která nejlépe splňuje hodnotící kritéria podle zadání této veřejné zakázky je nabídka
uchazeče: GARANTSTAV stavební s.r.o., Řepice 138, 386 01 Strakonice, IČO: 260 76 951.
Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

7) Žádost o pořízení územního plánu Záboří
V souvislosti s přípravou nového územního plánu je potřeba vybrat a oslovit pořizovatele
územního plánu, který bude spolupracovat s Obcí Záboří a se zhotovitelem územního plánu.
OZ schvaluje dle §6 odst. 6 písm.b. stavebního zákona žádost obce o pořizování územního
plánu dle §6 odst. 1 písm c stavebního zákona. Na základě této žádosti osloví Obec Záboří
jako pořizovatele územního plánu Záboří Stavební úřad v Blatné.
Pro: 8

Proti: 0

Zapsal: Ing. Jakub Founě
Ověřili: Josef Vydra
Petr Majer

Zdržel se: 0

