Zápis
z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 3/2017 ze dne 31.5.2017 od 19:00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.

Přítomno: 6 členů OZ, omluveni 2 členové OZ. Jmenovitě dle prezenční listiny.
Zapisovatel: Mgr. Ludmila Hrubá
Ověřovatelé: Vladimír Čapek, 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.
Před projednáváním jednotlivých bodů bylo provedeno rozšíření programu jednání o tyto
body:
11) Projednání zápisů kontrolního a finančního výboru za rok 2016.
12) Žádost o odkoupení části pozemku, p.č. 416/1.
13) Podání žádosti o dotaci na akci: „Rekonstrukce nevyužívané budovy č.p. 4 v obci Záboří“.
14) Jmenování ředitele ZŠ a MŠ Záboří.
15) Různé
Pro: 6, Proti: 0 , Zdržel se: 0
Program:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
13.)
14.)
15.)

Kontrola usnesení.
Schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy.
Závěrečný účet a zpráva o přezkumu hospodaření DSO Radina za rok 2016.
Žádost o výjimku z počtu žáků na školní rok 2017/2018.
Žádost o finanční příspěvek na rok 2017 – Oblastní charita Strakonice.
Žádost o přidělení bytu.
Žádost o součinnost – reálná hranice p.č. 1022/1 – 102 m2 v k.ú. Záboří u Blatné.
Rozpočtové opatření č. 3 a 4/2017.
Výběrové řízení – podání výzvy 3 uchazečům na akci: „Úprava veřejného
prostranství“.
Stanovení hodnotící komise na zhotovitele akce: „Úprava veřejného prostranství“
Projednání zápisů kontrolního a finančního výboru za rok 2016.
Žádost o odkoupení části pozemku, p.č. 416/1.
Podání žádosti o dotaci na akci: „Rekonstrukce nevyužívané budovy v č.p. 4 v obci
Záboří“.
Jmenování ředitele ZŠ a MŠ Záboří.
Různé
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1.) Kontrola usnesení.
Všechny body z minulého usnesení byly splněny
Pro: 6, Proti: 0 , Zdržel se: 0

2.) Schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy.
Obce Čečelovice a Lažánky požádaly Obec Záboří o u uzavření Dohody o vytvoření
společného školského obvodu základní školy. Obce, které nemají svojí školu, musí mít
uzavřenou tuto Dohodu s obcí, která školu na svém území má. OZ schválilo uzavření Dohody
s oběma obcemi.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

3.) Závěrečný účet a zpráva o přezkumu hospodaření DSO Radina za rok 2016.
OZ schválilo bez výhrad Závěrečný účet DSO Radina za rok 2016 a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření DSO Radina za rok 2016.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

4.) Žádost o výjimku z počtu žáků na školní rok 2017/2018.
OZ projednalo a schválilo výjimku z minimálního počtu žáků v ZŠ Záboří na školní rok
2017/2018.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

5.) Žádost o finanční příspěvek na rok 2017 – Oblastní charita Strakonice.
Oblastní charita Strakonice požádala Obec Záboří o finanční příspěvek na rok 2017. Pod
Oblastní charitu Strakonice patří mimo jiné i Pečovatelská služba Blatná. Pracovníci
pečovatelské služby mohou poskytovat sociální služby seniorům nebo osobám se zdravotním
postižením od 18 let i v Záboří, jedná se např. o pomoc při osobní hygieně, pomoc při
zajištění chodu domácnosti, či doprovázení k lékaři, na úřady apod. OZ schválilo poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč. Příspěvek bude sloužit ke zkvalitňování
poskytovaných služeb.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

6.) Žádost o přidělení bytu.
OZ bere na vědomí žádost sl. Simony Kružliakové o přidělení bytu. V současnosti není
vyhlášen žádný záměr na pronájem obecního bytu.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
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7). Žádost o součinnost – reálná hranice p.č. 1022/1 – 102 m2 v k.ú. Záboří u Blatné.
PhDr. Jana Švecová, CSc. požádala Obec Záboří o součinnost - narovnání reálných hranic
pozemku p.č. 1022/1 o výměře 102 m2. OZ žádost a celou situaci projednalo a rozhodlo, že
narovnání reálných hranic lze uskutečnit pouze formou odkupu pozemku. Následně OZ
rozhodlo o vyhlášení záměru obce na prodej části pozemku p.č. 1022/1 o výměře 102 m2 v
k.ú. Záboří u Blatné.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

8.) Rozpočtové opatření č. 3 a 4/2017.
OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2017 a č. 4/2017.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

9.) Výběrové řízení – podání výzvy 3 uchazečům na akci: „Úprava veřejného
prostranství“.
OZ rozhodlo o vyhlášení výběrového řízení na akci: „Úprava veřejného prostranství“.
Osloveny budou 3 firmy: STRABAG, Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice,
STAREKO CZ Písek s.r.o, Ražice 56, 398 22 Ražice,
VIALIT Soběslav, spol s.r.o., Na Švadličkách 459/2, 392 01
Soběslav.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se:0

10.) Stanovení hodnotící komise na zhotovitele akce: „Úprava veřejného prostranství“
OZ projednalo a stanovilo hodnotící komisi na zhotovitele akce: „Úprava veřejného
prostranství“ ve složení: Ing. Václav Kurz, Roman Říha, Michal Říšský
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

11.) Projednání zápisů kontrolního a finančního výboru za rok 2016.
OZ projednalo a schválilo zápisy finančního a kontrolního výboru za rok 2016.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

12.) Žádost o odkoupení části pozemku, p.č. 416/1.
Pan Lukáš Vystrčil požádal Obec Záboří o odkoupení části pozemku p.č. 416/1. OZ žádost
projednalo a rozhodlo o vyhlášení záměru obce na prodej části pozemku p.č. 416/1 o výměře
cca 1 250 m2.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
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13.) Podání žádosti o dotaci na akci: „Rekonstrukce nevyužívané budovy v č.p. 4 v obci
Záboří“.
OZ projednalo podání žádosti a pověřilo starostu podpisem smlouvy na zpracování žádosti o
dotaci na akci: „Rekonstrukce nevyužívané budovy č.p. 4 v obci Záboří“. Jedná se o bývalou
ubytovnu za obecním úřadem, která v současnosti slouží k pořádání soukromých oslav a akcí.
Zhotovitel žádosti o dotaci je Ing. David Plíštil, Ph.D., Za Stadionem 3842, 276 01 Mělník.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

14.) Jmenování ředitele ZŠ a MŠ Záboří.
Starosta obce jmenuje Mgr. Michala Gutwirtha na vedoucí pracovní místo ředitele Základní
školy a Mateřské školy Záboří, okr. Strakonice s účinností od 1.7.2017.
OZ schvaluje jmenování Mgr. Michala Gutwirtha na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ a MŠ
Záboří.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

15.) Různé
Dne 1.7.2017 se uskuteční tradiční Pouťové posezení pod lípou. Zajištění příprav a prodeje
občerstvení se jako každoročně chopí místní organizace – SDH Záboří a TJ ZD Záboří, z.s.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Zapsala: Mgr. Ludmila HRUBÁ…………..

Ověřovatelé: Roman ŘÍHA……………….
Michal ŘÍŠSKÝ……………….
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Usnesení
z veřejného zasedání OZ obce Záboří č. 3/2017 ze dne 31.5.2017 od 19:00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.

OZ odsouhlasilo, projednalo a schválilo:
1.) OZ schválilo rozšíření programu zasedání o další 4 body.
2.) Kontrola usnesení - všechny body z minulého usnesení splněny.
3.) OZ po projednání žádostí obcí Čečelovice a Lažánky schválilo uzavření Dohody o
vytvoření společného školského obvodu základní školy mezi Obcí Záboří a výše
jmenovanými obcemi.
4.) OZ schválilo bez výhrad Závěrečný účet DSO Radina za rok 2016 a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření DSO Radina za rok 2016.
5.) OZ projednalo a schválilo výjimku z minimálního počtu žáků v ZŠ Záboří na školní rok
2017/2018.
6.) OZ projednalo žádost Oblastní charity Strakonice o finanční příspěvek na rok 2017 a
schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč.
7.) OZ projednalo žádost o součinnost PhDr. Jany Švecové, CSc. Narovnání reálných hranic
pozemku lze uskutečnit pouze formou odkupu pozemku.
OZ rozhodlo o vyhlášení záměru obce na prodej části pozemku p.č. 1022/1 o výměře 102 m2
v k.ú. Záboří u Blatné.
8.) OZ rozhodlo o vyhlášení výběrového řízení na akci: „Úprava veřejného prostranství“.
Osloveny budou 3 firmy: STRABAG, Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice,
STAREKO CZ Písek s.r.o, Ražice 56, 398 22 Ražice,
VIALIT Soběslav, spol s.r.o., Na Švadličkách 459/2, 392 01
Soběslav.
9.) OZ projednalo a stanovilo hodnotící komisi na zhotovitele akce: „Úprava veřejného
prostranství“ ve složení: Ing.Václav Kurz, Roman Říha, Michal Říšský.
10.) OZ projednalo a schválilo zápisy finančního a kontrolního výboru za rok 2016.
11.) OZ projednalo žádost pana Lukáše Vystrčila o odkoupení části pozemku p.č. 416/1.
OZ rozhodlo o vyhlášení záměru obce na prodej části pozemku p.č. 416/1 o výměře cca 1 250
m2 .

12.) OZ projednalo podání žádosti a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na zpracování
žádosti o dotaci na akci: „Rekonstrukce nevyužívané budovy č.p. 4 v obci Záboří“. Zhotovitel
žádosti o dotaci je Ing. David Plíštil, Ph.D., Za Stadionem 3842, 276 01 Mělník.
13.) Starosta obce jmenuje Mgr. Michala Gutwirtha na vedoucí pracovní místo ředitele
Základní školy a Mateřské školy Záboří, okr. Strakonice s účinností od 1.7.2017.
OZ schvaluje jmenování Mgr. Michala Gutwirtha na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ a MŠ
Záboří.
OZ bere na vědomí:
OZ bere na vědomí žádost sl. Simony Kružliakové o přidělení bytu. V současnosti není
vyhlášen žádný záměr na pronájem obecního bytu.
OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2017 a č. 4/2017.

Zapsala: Mgr. Ludmila HRUBÁ…………........

Ověřili: Vladimír ČAPEK…………………….
Michal ŘÍŠSKÝ………………………

Starosta obce: Ing. Václav KURZ…………….

