Zápis z veřejného zasedání
OZ Obce Záboří č. 3/2015 ze dne 11. 5. 2015 od 19:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří
__________________________________________________________________________
Přítomni: dle prezenční listiny
Zapisovatel: Pavel Marek
Ověřovatelé: Marie Antonyová, Stanislav Hrubý

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) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – č. ZP-014330007847/001
3) Schválení smlouvy o zřízení služebnosti – O2 Czech Republic a.s.
4) Schválení darovací smlouvy – SOB Blatná
5) Žádost o výjimku z počtu žáků na školní rok 2015/2016
6) Rozpočtové opatření č. 2, 3 a 4/2015
7) Závěrečný účet + zpráva o přezkumu hospodaření obce Záboří za rok 2014
8) Závěrečný účet + zpráva o přezkumu DSO Radina za rok 2014
9) Schválení účetní závěrky obce Záboří za rok 2014
10) Schválení výsledku hospodaření a účetní závěrky za rok 2014 příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ
Záboří
11) Různé
Navržený program byl schválen hlasy všech přítomných zastupitelů.

1) Kontrola usnesení
Všechny body z minulého usnesení splněny.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

2) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene

OZ odsouhlasilo smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZP-014330007847/001 mezi obcí Záboří a
E.ON Distribuce, a.s..
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

3) Schválení smlouvy o zřízení služebnosti – O2 Czech Republic a.s.
OZ odsouhlasilo žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s O2 Czech Republic a.s.. Pro účely
této smlouvy se následující pojmy vykládají takto: Položení podzemního komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě je optický kabel typu AWFLEX přes obecní pozemky parc. č. 474 – lesní
pozemek a parc. č. 1028/3 – ostatní plocha.
Pro:9 Proti: 0 Zdržel se: 0

4) Schválení darovací smlouvy – SOB Blatná
OZ odsouhlasilo schválení darovací smlouvy ve výši 200 Kč Svazku obcí Blatenska.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

5) Žádost o výjimku z počtu žáků na školní rok 2015/2016
OZ projednalo a schválilo výjimku z minimálního počtu žáků v ZŠ Záboří na školní rok 2015/2016.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

6) Rozpočtové opatření č. 2, 3 a 4/2015
OZ bere na vědomí rozpočtové změny č. 2, 3 a 4/2015.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
7) Závěrečný účet + zpráva o přezkumu hospodaření obce Záboří za rok 2014
OZ projednalo závěrečný účet spolu se zprávou o přezkumu hospodaření Obce Záboří za rok 2014 –
bez výhrad. Zároveň přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o přezkumu
hospodaření.
Přijatá opatření:
a) u st. p. č. 26/4 – byla opravena analytika účtu 031110 na 031172.
b) u st. p. č. 82 – dle smlouvy ze dne 19. 2. 2001 nebylo zřízeno zástavní právo na uvedený pozemek.
c) u č. st. 158 (jiná stavba) oceněna na 20 000,- Kč a zaúčtována 021600/401000
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
8) Závěrečný účet + zpráva o přezkumu DSO Radina za rok 2014
OZ projednalo závěrečný účet spolu se zprávou o přezkumu hospodaření Svazku obcí Radina za rok
2014 – bez výhrad.

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
9) Schválení účetní závěrky obce Záboří za rok 2014
OZ schválilo účetní závěrku obce Záboří za rok 2014 – bez výhrad.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
10) Schválení výsledku hospodaření a účetní závěrky za rok 2014 příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ
Záboří
OZ se seznámilo s výsledkem hospodaření a účetní závěrkou k rozvahovému dni 31. 12. 2014 –
příspěvková organizace ZŠ a MŠ Záboří – hospodářský výsledek: 10 865,84 Kč. Výsledek hospodaření
a roční účetní závěrka byla schválena bez výhrad. Hospodářský výsledek byl převeden do rezervního
fondu.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
11) Různé
a) Starosta Obce Záboří seznámil členy OZ s návrhem na opravu pozemní komunikace přes hráz
rybníka Malá Kuš. OZ bylo seznámeno s rozpočtem s výkazem výměr ve výši 47 947,20 Kč bez DPH od
firmy Služby – Mechanizace Zemní práce pan Radek Šimsa.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
b) Na základě požadavku Svazu měst a obcí ČR a v souvislosti s novelou zákona o vyšších
platech pro státní zaměstnance, který je v platnosti od 1. 4. 2015, OZ odsouhlasilo platy starosty,
místostarostů a zastupitelů obce Záboří nezvyšovat.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
c) OZ odsouhlasilo nákup materiálu na opravu pohostinství „Zábořská hospůdka“. Jedná se o opravu
toalet a nového kouřovodu.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Zapsal: Pavel Marek ………………………………………

Ověřovatelé zápisu: Marie Antonyová ……………………….
Stanislav Hrubý ………………….........

Usnesení
z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 3/2014 ze dne 11. 5. 2015 od 19:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.
__________________________________________________________________________

OZ odsouhlasilo, projednalo a schválilo:
1) Kontrola usnesení - Všechny body z minulého usnesení splněny.
2) OZ odsouhlasilo smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZP-014330007847/001 mezi obcí Záboří a E.ON Distribuce,
a.s..
3) OZ odsouhlasilo žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s O2 Czech Republic a.s..
4) OZ odsouhlasilo schválení darovací smlouvy ve výši 200 Kč Svazku obcí Blatenska.
5) OZ projednalo a schválilo výjimku z minimálního počtu žáků v ZŠ Záboří na školní rok 2015/2016.
7) OZ projednalo závěrečný účet spolu se zprávou o přezkumu hospodaření Obce Záboří za rok 2014 – bez výhrad.
Zároveň přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o přezkumu hospodaření.
Přijatá opatření:
a) u st. p. č. 26/4 – byla opravena analytika účtu 031110 na 031172.
b) u st. p. č. 82 – dle smlouvy ze dne 19. 2. 2001 nebylo zřízeno zástavní právo na uvedený pozemek.
c) u č. st. 158 (jiná stavba) oceněna na 20 000,- Kč a zaúčtována 021600/401000
8) OZ projednalo závěrečný účet spolu se zprávou o přezkumu hospodaření Svazku obcí Radina za rok 2014 – bez
výhrad.
9) OZ schválilo účetní závěrku obce Záboří za rok 2014 – bez výhrad.
10) OZ se seznámilo s výsledkem hospodaření a účetní závěrkou k rozvahovému dni 31. 12. 2014 – příspěvková
organizace ZŠ a MŠ Záboří – hospodářský výsledek: 10 865,84 Kč. Hospodářský výsledek byl převeden do rezervního
fondu.
11) Starosta Obce Záboří seznámil členy OZ s návrhem na opravu pozemní komunikace přes rybník Malá Kuš. OZ bylo
seznámeno s rozpočtem s výkazem výměr ve výši 47 947,20 Kč bez DPH od firmy Služby – Mechanizace Zemní práce
pan Radek Šimsa.
12) Na základě požadavku Svazu měst a obcí ČR a v souvislosti s novelou zákona o vyšších platech pro státní
zaměstnance, který je v platnosti od 1. 4. 2015, OZ odsouhlasilo platy starosty, místostarostů a zastupitelů obce
Záboří nezvyšovat.
13) OZ odsouhlasilo nákup materiálu na opravu pohostinství „Zábořská hospůdka“, oprava toalet a kouřovodu.

OZ bere na vědomí:
OZ bere na vědomí rozpočtové změny č. 2, 3 a 4/2015.
Zapsal: Pavel MAREK

…………………….

Ověřili: Marie ANTONYOVÁ …………………….
Stanislav HRUBÝ

…………………….

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

