Zápis z veřejného zasedání
OZ Obce Záboří č. 2/2015 ze dne 11. 2. 2015 od 19:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří
__________________________________________________________________________
Přítomni: dle prezenční listiny
Zapisovatel: Pavel Marek
Ověřovatelé: Marie Antonyová, Mgr. Ludmila Hrubá

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) Prodej automobilu - AVIA
3) Schválení vzhledu znaku a vlajky obce Záboří
4) Rozpočtové opatření č. 1/2015
5) Žádost o prodej budovy „KAVÁRNA“
6) Žádost – AMK Pačejov
7) Různé
Navržený program byl schválen hlasy všech přítomných zastupitelů.

1) Kontrola usnesení
Všechny body z minulého usnesení splněny.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

2) Prodej automobilu - AVIA
OZ po vzájemné dohodě a k přihlédnutí technického stavu odsouhlasilo prodej automobilu AVIA panu
Hrdličkovi za 20 000 Kč.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

3) Schválení vzhledu znaku a vlajky obce Záboří

OZ schválilo návrh znaku a vlajky obce. Schválený návrh znaku a vlajky obce Záboří bude k nahlédnutí
v Zábořském zpravodaji a na informační tabuli obce.
Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
4) Schválení rozpočtového opatření č. 1/2015
OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 /2015.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
5) Žádost o prodeji budovy „ KAVÁRNA“
OZ na žádost pana Jiřího a Jany Čadkových projednalo prodej budovy „KAVÁRNA“, ale záměr o
prodeji bude vyhlášen až po vyřízení všech patřičných záležitostí potřebných k prodeji (ošetření
přípojky vody do budovy č. p. 54, zaměření a oddělení budovy „KAVÁRNA“ od č. p. 54, znalecký
posudek a odhad ceny budovy).
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
6) Žádost – AMK Pačejov
OZ projednalo a odsouhlasilo žádost AMK Pačejov o průjezd Rally AGROPA obcí Záboří dne 8. srpna
2015.
Pro: 6 Proti: 1 Zdržel se: 0
7) Různé
Starosta obce informoval o vypsání výzvy o zateplení obecních budov z operačního programu
Životního prostředí. Zastupitelé pověřili starostu obce pana Ing. Václava Kurze o podání žádosti na
zateplení školy, sportovní haly a jídelny.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Zapsal: Pavel Marek ………………………………………

Ověřovatelé zápisu: Marie ANTONYOVÁ ……………………….
Mgr. Ludmila HRUBÁ …………………......

Usnesení
z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 2/2015 ze dne 11. 2. 2015 od 19:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.
__________________________________________________________________________

OZ odsouhlasilo a schválilo:

1) Kontrola usnesení - všechny body z minulého usnesení splněny.
2) OZ odsouhlasilo prodej automobilu AVIA panu Hrdličkovi za 20 000 Kč.
3) OZ schválilo návrh znaku a vlajky obce Záboří.
4)OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 /2015.
5) OZ projednalo prodej budovy „KAVÁRNA“, ale záměr o prodeji bude vyhlášen až po vyřízení
všech patřičných záležitostí nutných k uskutečnění prodeje.
6) OZ projednalo a odsouhlasilo žádost AMK Pačejov o průjezd Rally AGROPA obcí Záboří.
7) Starosta obce informoval o vypsání výzvy o zateplení obecních budov z operačního programu
Životního prostředí. Zastupitelé pověřili starostu obce pana Ing. Václava Kurze o podání žádosti na
zateplení školy, sportovní haly a jídelny.

Zapsal: Pavel MAREK

…………………….

Ověřili: Marie ANTONYOVÁ …………………….

Mgr. Ludmila HRUBÁ…………………….

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

