OBEC ZÁBOŘÍ
Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Záboří č. 2 ze dne 20. 2. 2020 od 19.00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří
Přítomno: 7 členů OZ, 1 host, jmenovitě dle prezenční listiny
Zapisovatel: Blanka Potůčková
Ověřovatelé: Michal Běle
Vladimír Čapek

Program:
1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Žádosti o prodej částí pozemku – p. č. 855 v k. ú. Záboří / u Pátku/
5. Prodej části pozemku – p. č. 1022/14 v k. ú. Záboří
6. Prodej části pozemku – p. č. 861/2 v k. ú. Záboří
7. Žádost o výměnu pozemků
8. Schválení podmínek pro ukládání odpadu v areálu čistírny odpad. vod
9. Schválení provozního a návštěvního řádu dětského hřiště u MŠ
10. Rozpočtové opatření č.1/2020 + č.2/2020
11. Různé

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 – Michala Běleho a Vladimíra Čapka.

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. 1 byla splněna.
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

4. Žádosti o prodej částí pozemku – p. č. 855 v k. ú. Záboří (u Pátku)
OZ projednalo a neschválilo 2 žádosti o prodej části pozemku p. č. 855 u rybníku Pátek. Jedná
se o pozemky nezbytné při budování dalšího úseku kanalizace a nachází se zde obecní studna.
Návrh usnesení: OZ se rozhodlo nevyhlásit záměr na prodej pozemků p. č. 855 v k. ú.
Záboří (u Pátku). Žadatelé obdrží písemné vyjádření.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0
zdržel se 1
Usnesení č. 3 bylo schváleno

5. Prodej části pozemku – p. č. 1022/14 v k. ú. Záboří

OZ projednalo a schválilo prodej části pozemku p. č. 1022/14 v k. ú. Záboří p. xxxxxxxxx.
Cena pozemku je 60,-/m², kupní smlouvu a zapsání do katastru nemovitostí zajišťuje kupující.
Návrh usnesení: OZ schvaluje prodej části pozemku p. č. 1022/14 v k. ú. Záboří o
výměře 37,70 m² p. xxxxxxxxxxx. Cena pozemku je 60,-/m², kupní smlouvu a zapsání do
katastru nemovitostí zajišťuje kupující.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

6. Prodej části pozemku – p. č. 861/2 v k. ú. Záboří
OZ projednalo a schválilo prodej části pozemku p. č. 861/2 v k. ú. Záboří Zemědělskému
družstvu Záboří. Cena pozemku je 60,-/m², kupní smlouvu a zapsání do katastru nemovitostí
zajišťuje kupující.
Návrh usnesení: OZ schvaluje prodej části pozemku p. č. 861/2 v k. ú. Záboří o výměře
cca 60 m² Zemědělskému družstvu Záboří. Cena pozemku je 60,-/m², kupní smlouvu a
zapsání do katastru nemovitostí zajišťuje kupující.
Výsledek hlasování: pro 7

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

7. Žádost o výměnu pozemků
OZ se seznámilo se žádostí p. xxxxxxxx o výměnu pozemků a bude se jí nadále zabývat.

8. Schválení podmínek pro ukládání odpadu v areálu čistírny odpad. vod
Zastupitelé projednali a schválili podmínky pro ukládání odpadu v areálu ČOV.
Návrh usnesení: OZ schvaluje podmínky pro ukládání odpadu v areálu čistírny
odpadních vod.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

9. Schválení provozního a návštěvního řádu dětského hřiště u MŠ
Zastupitelé projednali nový provozní a návštěvní řád dětského hřiště u MŠ. Nově bude hřiště
přístupné pouze brankou u školní jídelny, druhá brána bude uzamčena a dále bude hřiště
uzavřeno v době, kdy mají děti v MŠ polední klid.
Návrh usnesení: OZ schvaluje provozní a návštěvní řád dětského hřiště.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

10. Rozpočtové opatření č.1/2020 + č.2/2020
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovými opatřeními č. 1 a 2/2020. OZ je bere na
vědomí.
Návrh usnesení: OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2020 a 2/2020.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno

11. Různé
a) Žádost o poskytnutí finančního daru na rok 2020 pro podporu zdravotně
znevýhodněných osob
Svaz tělesně postižených žádá, stejně jako každý rok, o finanční dar.
Návrh usnesení: OZ schvaluje poskytnutí finančního daru Svazu tělesně postižených na
rok 2020 ve výši 5 000,- a podepsání darovací smlouvy.

Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno

zdržel se 0

b) Souhlas s přijetím účelově určeného věcného daru

Ředitel ZŠ seznámil zastupitele se smlouvou o přijetí účelově určeného věcného daru, ke
které je nutný souhlas zřizovatele.
Návrh usnesení: Obec Záboří uděluje souhlas s přijetím účelově určeného věcného daru
(15 ks notebooků Dell a 18 ks monitorů Dell) od České školní inspekce, Fráni Šrámka
37, 150 21 Praha 5, v celkové hodnotě Kč 602 275.11 pro ZŠ a MŠ Záboří, okres
Strakonice. Přijetí daru bylo schváleno zastupitelstvem Obce Záboří dne 20. 2. 2020.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno

zdržel se 0

c) Souhlas zřizovatele školy se zařazením investičního záměru do Strategického rámce
MAP Blatensko II
Ředitel ZŠ seznámil zastupitele s plánem vybavit dílenský pavilon pecí na vypalování
keramiky.
Návrh usnesení: OZ souhlasí se zařazením investičního záměru ZŠ Záboří do
Strategického rámce MAP Blatensko II.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno

Zápis ze zasedání byl vyhotoven dne 26. 2. 2020 a je k nahlédnutí na OÚ Záboří.

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

Ověřili: Michal Běle…………………………………………….
Vladimír Čapek………………………………………………..
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 20. 2.
2020 od 19.00 hodin na OÚ Záboří

Přijatá usnesení
1. Zastupitelé schvalují program schůze.
2. Všechna usnesení z minulé schůze č. 1 byla splněna.
3. OZ se rozhodlo nevyhlásit záměr na prodej pozemků p. č. 855 v k. ú.
Záboří (u Pátku). Žadatelé obdrží písemné vyjádření.
4. OZ schvaluje prodej části pozemku p. č. 1022/14 v k. ú. Záboří o
výměře 37,70 m² p. xxxxxxxxx. Cena pozemku je 60,-/m², kupní
smlouvu a zapsání do katastru nemovitostí zajišťuje kupující.
5. OZ schvaluje prodej části pozemku p. č. 861/2 v k. ú. Záboří o
výměře cca 60 m² Zemědělskému družstvu Záboří. Cena pozemku je
60,-/m², kupní smlouvu a zapsání do katastru nemovitostí zajišťuje
kupující.
6. OZ schvaluje podmínky pro ukládání odpadu v areálu čistírny
odpadních vod.
7. OZ schvaluje provozní a návštěvní řád dětského hřiště.
8. OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2020 a 2/2020.

9. OZ schvaluje poskytnutí finančního daru Svazu tělesně postižených
na rok 2020 ve výši 5 000,- a podepsání darovací smlouvy.
10.Obec Záboří uděluje souhlas s přijetím účelově určeného věcného
daru (15 ks notebooků Dell a 18 ks monitorů Dell) od České školní
inspekce, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, v celkové hodnotě Kč
602 275.11 pro ZŠ a MŠ Záboří, okres Strakonice. Přijetí daru bylo
schváleno zastupitelstvem Obce Záboří dne 20. 2. 2020.
11.OZ souhlasí se zařazením investičního záměru ZŠ Záboří do
Strategického rámce MAP Blatensko II.

Zápis vyhotoven dne 26. 2. 2020

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

