Zápis
z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 3/2016 ze dne 27.4.2016 od 19:00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.

Přítomno: 8 členů OZ + 1 host, jmenovitě dle prezenční listiny
Zapisovatel: Mgr. Ludmila Hrubá
Ověřovatelé: Marie Antonyová, Michal Říšský
Starosta obce zahájil veřejné zasedání OZ v 19:00 hod., navrhl zapisovatele, ověřovatele
zápisu a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné ve všech bodech programu.
Program:
1.) Kontrola usnesení.
2.) Změna pojistné smlouvy na nemovitosti Obce Záboří.
3.) Výběrové řízení – podání výzvy 3 uchazečům na akci: „Oprava místních komunikací
v obci Záboří.“
4.) Stanovení hodnotící komise na zhotovitele akce „Oprava místních komunikací v obci
Záboří.“
5.) Žádost – nabídka odkupu části p.č. 860/1 v k.ú. Záboří.
6.) Aktualizace Organizační směrnice Pravidla pro zadávání veřejných zakázek.
7.) Rozpočtové opatření č. 4/2016
8.) Různé

1.) Kontrola usnesení.
Všechny body z minulého usnesení byly splněny.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

2.) Změna pojistné smlouvy na nemovitosti Obce Záboří.
Zprostředkovatel firmy RENOMIA, a.s., Holandská 8, 639 00 Brno, pan Jaroslav Křivanec
seznámil OZ s návrhem přepracované smlouvy o pojištění nemovitostí Obce Záboří. OZ
návrh smlouvy projednalo a domluvilo se s panem Křivancem na provedení určitých změn ve
smlouvě. Po zanesení těchto změn bude návrh smlouvy předán ke kontrole starostovi obce.
Pokud starosta neshledá žádné nedostatky, návrh bude představen zastupitelstvu a následně
bude schváleno uzavření přepracované pojistné smlouvy na nemovitosti Obce Záboří.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
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3.) Výběrové řízení – podání výzvy 3 uchazečům na akci: „Oprava místních komunikací
v obci Záboří.“
Oprava místních komunikací, která bude uskutečněna v rámci Programu obnovy venkova se
týká prostranství a komunikací okolo nádrže „Louže“. OZ schválilo znění výzvy pro podání
nabídky na stavební práce u akce „Oprava místních komunikací v obci Záboří.“ Budou
osloveny tyto tři firmy ZNAKON, a.s., Sousedovice; STRABAG, a.s., odštěpný závod České
Budějovice; Reno Šumava, a.s., Vlachovo Březí.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

4.) Stanovení hodnotící komise na zhotovitele akce „Oprava místních komunikací v obci
Záboří.“
OZ stanovilo a odsouhlasilo složení hodnotící komise pro akci „Oprava místních komunikací
v obci Záboří.“ Komise ve složení Ing. Václav Kurz, Marie Antonyová a Pavel Marek bude
mít za úkol zhodnocení nabídek oslovených firem a následný výběr firmy.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

5.) Žádost – nabídka odkupu části p.č. 860/1 v k.ú. Záboří.
OZ projednalo žádost – nabídku odkupu části p.č. 860/1 v k.ú. Záboří, kterou podali na obecní
úřad majitelé pozemku, L. Lávička a M. Ulrichová. OZ stanovilo jako prioritní úkol
geodetické zaměření obecní cesty, která vede podél dotčeného pozemku. Po zaměření
zmíněné cesty bude žádost dále projednána.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

6.) Aktualizace Organizační směrnice Pravidla pro zadávání veřejných zakázek.
OZ schválilo aktualizaci Organizační směrnice Pravidla pro zadávání veřejných zakázek.
Směrnice byla aktualizována v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

7.) Rozpočtové opatření č. 4/2016
OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č.4/2016.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
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8.) Různé
•

OZ odsouhlasilo oddělení „Kavárny“ od č.p. 54. Oddělená budova bude mít své parcelní
číslo a následně může být nabídnuta k prodeji. Před prodejem se musí vyřešit vedení
vodovodní přípojky pro vodovod v nájemním domě č.p. 54. Přípojka je nyní umístěna
v budově „Kavárny“.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

•

OZ odsouhlasilo založení vkladní knížky s příspěvkem 2000,- Kč pro nové občánky obce
Záboří.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

•

Dále bylo zastupitelstvo informováno o stavění máje, které se uskuteční v sobotu 30.4.2016
v odpoledních hodinách. Pro děti budou připraveny na návsi různé soutěže a lampionový
průvod.

•

Starosta obce dále informoval o konání tradičního Pouťového posezení pod lípou, akce se
uskuteční 2.7.2016 a program bude upřesněn.

Zapsala: Mgr. Ludmila HRUBÁ………………….

Ověřovatelé: Marie ANTONYOVÁ………………

Michal ŘÍŠSKÝ……………………..
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Usnesení
z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 3/2016 ze dne 27.4.2016 od 19:00 hod. v kanceláři
Obecního úřadu v Záboří.

OZ projednalo, schválilo a bere na vědomí:
1.) Kontrola usnesení – všechny body z minulého usnesení byly splněny.
2.) OZ odsouhlasilo znění výzvy pro podání nabídky na stavební práce u akce s názvem
„Oprava místních komunikací v obci Záboří“. Výzva bude zaslána těmto třem uchazečům:
ZNAKON, a.s., Sousedovice; STRABAG, a.s., odštěpný závod České Budějovice; Reno
Šumava, a.s., Vlachovo Březí.
3.) OZ stanovilo a odsouhlasilo složení hodnotící komise na zhotovitele akce s názvem
„Oprava místních komunikací v obci Záboří“. Členy komise jsou: Ing. Václav Kurz,
Marie Antonyová a Pavel Marek.
4.) OZ projednalo žádost – nabídku na odkup části p.č. 860/1 v k.ú. Záboří. Žádost prozatím
neschválilo.
OZ schválilo geodetické zaměření obecní cesty, která vede podél dotčeného pozemku.
5.) OZ schválilo aktualizaci Organizační směrnice Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
formou dodatku.
6.) OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2016.
7.) OZ odsouhlasilo oddělení budovy „Kavárny“ od domu č.p. 54 na samostatné parcelní
číslo.
8.) OZ schválilo založení vkladní knížky s příspěvkem 2 000,- Kč pro každého nového
občánka obce Záboří.

Zapsala: Mgr. Ludmila HRUBÁ………………
Ověřili: Marie ANTONYOVÁ………………..
Michal ŘÍŠSKÝ………………………
Starosta obce: Ing. Václav KURZ…………….

