Zápis z veřejného zasedání
OZ Obce Záboří č. 3/2014 ze dne 10.6.2014 od 19:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří
__________________________________________________________________________
Přítomni: dle prezenční listiny
Zapisovatel: Blanka Potůčková
Omluven: Jakub Founě
Ověřovatelé: Jiří Čadek, Pavel Marek
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 výjimku z počtu žáků
3) Žádost o pronájem pozemku p.č. 307 o výměře 7016 m2 v k.ú. Záboří
4) Schválení účetní závěrky
5) Závěrečný účet za rok 2013 + zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2013 - Obec
Záboří
6) Závěrečný účet za rok 2013 + zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2013 - Radina
7) Rozpočtová změna č. 3 a 4/2014
8) Informace starosty, různé
Navržený program byl schválen hlasy všech přítomných zastupitelů.

1) Kontrola usnesení
Všechny body z minulého usnesení splněny.

2) Žádost o výjimku z počtu žáků
OZ projednalo a schválilo výjimku z minimálního počtu žáků v ZŠ Záboří na školní rok
2014/2015.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Žádost o pronájem pozemku p.č. 307 o výměře 7016 m2 v k.ú. Záboří
OZ rozhodlo o vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 307 o výměře 7016 m2 v k.ú Záboří.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Schválení účetní závěrky
OZ schválilo účetní závěrku Obce Záboří za rok 2013.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

5) Závěrečný účet za rok 2013 + zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2013 Obec Záboří
OZ projednalo závěrečný účet spolu se zprávou o přezkumu hospodaření Obce Záboří za rok
2013 – bez výhrad. Zároveň přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve
zprávě o přezkumu hospodaření.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

6) Závěrečný účet za rok 2013 + zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2013 Radina
OZ projednalo závěrečný účet spolu se zprávou o přezkumu hospodaření Svazku obcí Radina
za rok 2013 – bez výhrad
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

7) Rozpočtová změna č. 3 a 4/2014
OZ bere na vědomí rozpočtové změny č. 3 a 4/2014.

8) Informace starosty, různé
V rámci programu obnovy venkova dojde v letošním roce k opravě domu č.p. 54, na tuto akci
získala Obec Záboří dotaci ve výši 170 tis. Kč. Dojde k opravě fasády a výměně vstupních
dveří a oken. Jelikož se podle zákona o veřejných zakázkách jedná o zakázku malého
rozsahu, bylo postupováno dle směrnice o zadávání veřejných zakázek. Starosta Obce provedl

průzkum trhu a oslovil 3 firmy za účelem podání písemných nabídek, kdy jediným
hodnotícím kritériem byla výše nabídnuté ceny. OZ schvaluje firmu FOS jako dodavatele
oken a dveří a pana Jofefa Bigase, který provede opravu fasády.
Pro: 7

Zapsal: Blanka Potůčková
Ověřili: Jiří Čadek
Pavel Marek

Proti: 0

Zdržel se: 0

