Zápis z veřejného zasedání
OZ Obce Záboří č. 3/2012 ze dne 23. 5. 2012 od 19:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří
__________________________________________________________________________
Přítomni: dle prezenční listiny
Zapisovatel: Ing. Jakub Founě
Ověřovatelé: Jindřich Votava, Jiří Čadek

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) Smlouva o vinkulaci pojistného plnění
3) Zpráva o přezkumu hospodaření Obce Záboří + závěrečný účet za rok 2011
4) Rozpočtová změna číslo 2/2012
5) Žádost o výjimku z počtu žáků – ZŠ Záboří
6) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
7) Žádost o prodej pozemku
8) Pouť
9) Informace starosty - různé

Navržený program byl schválen hlasy všech přítomných zastupitelů.

1) Kontrola usnesení
Všechny body z minulého usnesení splněny.

2) Smlouva o vinkulaci pojistného plnění
OZ projednalo a odsouhlasilo Smlouvu o vinkulaci pojistného plnění. Jedná se o smlouvu,
která doplňuje stávající smlouvu, na základě které Obec Záboří čerpá úvěr u Komerční banky
na koupi KD U Divišů.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Zpráva o přezkumu hospodaření Obce Záboří + závěrečný účet za rok 2011
a) OZ projednalo a schválilo závěrečný účet Obce Záboří za rok 2011 včetně příloh a zprávu
o přezkumu hospodaření s výrokem – bez výhrad. Závěrečný účet Obce Záboří za rok 2011 je
v případě zájmu k nahlédnutí v kanceláři OÚ a je vyvěšen na internetových stránkách Obce
Záboří.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

b) OZ projednalo a schválilo opatření k nápravě chyb (chybný analytický účet 556) s
termínem odstranění 23. 5. 2012- ihned. Při kontrole prováděné Krajským úřadem
Jihočeského kraje bylo u jedné účetní položky zjištěno chybné číslo analytického účtu, chyba
byla ihned odstraněna.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Rozpočtová změna číslo 2/2012
Rozpočtová změna č 2/2012 souvisí především s přijatou dotací ve výši 160 000Kč na nákup
hasičské stříkačky. S touto částkou nebylo při sestavování rozpočtu na rok 2012 počítáno.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

5) Žádost o výjimku z počtu žáků – ZŠ Záboří
OZ odsouhlasilo výjimku z průměrného počtu žáků v ZŠ Záboří podle §23 odst. 3 zákona
č.561/2004 Sb. (školský zákon). Pro školní rok 2012/13 je plánovaný počet žáků v ZŠ Záboří
79 žáků. Udělení této výjimky představuje pro Obec Záboří povinnost uhradit do rozpočtu ZŠ
a MŠ Záboří nadnormativní výdaje na mzdové prostředky školy ve výši 100 000 Kč.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

6) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
V souvislosti se změnou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění OZ na
svém zasedání zrušilo Směrnici pro zadávání veřejných zakázek, která byla v platnosti od
1.1.2002, včetně jejího doplňku.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Dále byla projednána a schválena nová směrnice č. 1/2012 - Směrnice pro zadávání veřejných
zakázek, která byla vypracována v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
v platném znění. Tato směrnice nabývá účinnosti 23.5.2012 a je k nahlédnut na OÚ.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

7 Žádost o prodej pozemku
Manželé Majerovi předložili OZ žádost o odkoupení části pozemku 416/1 v k.ú. Záboří
(Trávníky) o výměře přibližně 1000m2 za účelem výstavby rodinného domu. Vzhledem
k tomu, že přes pozemek vede dálkový telefonní kabel a dále v současné době probíhají
jednání ohledně pořízení nového územního plánu Záboří, byla celá záležitost odložena do
doby, než bude projednána se zhotovitelem územního plánu Záboří.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

8) Pouť
a) Pouťové posezení pod lípou letos proběhne v sobotu 30.6. Program akce bude s předstihem
zveřejněn.
b) OZ odsouhlasilo zadat výrobu vlastního tanečního parketu.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

c) OZ projednalo možnosti, jakými zajistit prodej alkoholických a nealkoholických nápojů při
pouťovém posezení pod lípou. Z navržených možností souhlasilo OZ s tím, aby tento prodej
zajišťovala paní Ludmila Cibulková - Kavárna. Jde o jeden z kroků, kterými se OZ snaží
zajistit provozovatelkám obou hospod stejné podmínky (MDŽ bylo uspořádáno v režii
Veroniky Škodové).
Pro: 6

Proti: 2

Zdržel se: 0

9) Informace starosty - různé
Starosta informoval OZ o tom, že žádost Obce záboří o dotaci na výstavbu dětského hřiště
v Záboří byla vyhodnocena jako úspěšná. Celkové náklady na vybudování hřiště činí
331 820Kč, Obci Záboří bude poskytnuta dotace ve výši 232 274Kč. Výstavba bude zahájena
v nejbližším možném termínu poté, co proběhne výběrové řízení na zhotovitele stavby. Naší
snahou samozřejmě je, aby bylo hřiště vybudováno co nejdříve.

Zapsal: Ing. Jakub Founě
Ověřili: Jindřich Votava
Jiří Čadek

