OBEC ZÁBOŘÍ
Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Záboří č. 2 ze dne 26. 2. 2019 od 19.00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří
Přítomno: 6 členů OZ, 2 hosté, jmenovitě dle prezenční listiny
Zapisovatel: Blanka Potůčková
Ověřovatelé: Michal Říšský
Petr Majer

Program:
1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Pronájem garsonky v č.p. 54
5. Žádost o finanční dar na rok 2019 – Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.
6. 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 – Michala Říšského a Petra Majera.

2. Schválení programu
Starostka seznámila 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. 1 byla splněna.
Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

4. Pronájem garsonky v č.p. 54
Po vyhlášení záměru na pronájem garsonky v č. p. 54 se přihlásili 3 zájemci.

Návrh usnesení: OZ rozhodlo pronajmout garsonku v č. p. 54 panu Ladislavu Stachovi,
cena nájmu zůstává stejná jako dosud.
Výsledek hlasování: pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno

5. Žádost o finanční dar na rok 2019 – Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.
Svaz tělesně postižených žádá, stejně jako každý rok, o finanční dar.

Návrh usnesení: OZ schvaluje poskytnutí finančního daru Svazu tělesně postižených na
rok 2019 ve výši 5 000,- a podepsání darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno
6. Různé
a) Konvektomat do školní jídelny
Ředitel školy seznámil zastupitele s nabídkami konvektomatů od čtyř firem. Zastupitelé
návrhy posoudili a shodli se na nejpříznivější cenové nabídce od firmy Servis Gastrozařízení
Houzar Luděk.

Návrh usnesení: OZ schvaluje nákup konvektomatu do školní jídelny od firmy Servis
Gastrozařízení Houzar Luděk za 156 042,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

b) Únik pitné vody a oprava vodovodní sítě
Pan Říha seznámil zastupitele se stavem obecního vodovodu a s dalším postupem proti
úniku pitné vody z potrubí.

c) Žádost p. Troníčka Miroslava o souhlas s umístěním stavby
Zastupitelům byla předložena žádost p. Troníčka o souhlas s umístěním stavby, malé vodní
nádrže. Žádost se týká dvou obecních, stavbou dotčených pozemků, parcelní čísla: 1026 a
1027/2.
Návrh usnesení: OZ schvaluje žádost pana Troníčka o souhlas s umístěním stavby, malé
vodní nádrže. Obecní pozemky stavbou dotčené mají parcelní čísla: 1026 a 1027/2.
Výsledek hlasování: pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno

d) Zábořský zpravodaj barevně
Už toto jarní vydání Zábořského zpravodaje bude vytištěno barevně.
e) Osvětlení za Pátkem
Dokončení prací na veřejném osvětlení za rybníkem Pátek provede pan Běle Václav.
f) Jarní úklid obce a svoz nebezpečného odpadu
Jarní úklid obce a svoz nebezpečného odpadu proběhne 6. 4. 2019.

g) Nákup nové obecní sekačky na trávu
Bude zakoupena nová sekačka na trávu značky Mountfield Oleo-Mac-Lux 55 TBI za cca
18 000,- Kč.

Zápis ze zasedání byl vyhotoven dne 4. 3. 2019 a je k nahlédnutí na OÚ Záboří.

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

Ověřili: Michal Říšský…………………………………………….
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. 2 konaném dne 26. 2.
2019 od 19.00 hodin na OÚ Záboří

1. Zastupitelé schvalují program schůze.
2. Všechna usnesení z minulé schůze č. 1 byla splněna.

3.

OZ rozhodlo pronajmout garsonku v č. p. 54 panu Ladislavu Stachovi, cena
nájmu zůstává stejná jako dosud.

4.

OZ schvaluje poskytnutí finančního daru Svazu tělesně postižených na rok 2019
ve výši 5 000,- a podepsání darovací smlouvy.

5.

OZ schvaluje nákup konvektomatu do školní jídelny od firmy Servis
Gastrozařízení Houzar Luděk za 156 042,- Kč.

6.

OZ schvaluje žádost pana Troníčka o souhlas s umístěním stavby, malé vodní
nádrže. Obecní pozemky stavbou dotčené mají parcelní čísla: 1026 a 1027/2.

Zápis ze zasedání byl vyhotoven dne 4. 3. 2019 a je k nahlédnutí na OÚ Záboří.

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

Ověřili: Michal Říšský…………………………………………….
Petr Majer………………………………………………..
Starostka obce: Mgr. Ludmila Brožová………………………….

