OBEC ZÁBOŘÍ
Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Záboří č. 3 ze dne 28. 3. 2019 od 19.00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří
Přítomno: 6 členů OZ, 1 host, jmenovitě dle prezenční listiny
Zapisovatel: Blanka Potůčková
Ověřovatelé: Michal Běle
Vladimír Čapek
Program:
1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Stanovení nájemného z hrobových míst na roky 2019 - 2024
5. Žádost o připojení k vodovodnímu řadu obce Záboří – RD č.p. 17 a č.p. 41
6. Žádost o finanční dar na provoz organizaci Český svaz včelařů, z.s., Záboří
7. Rozpočtové opatření č. 2/2019 a č. 3/2019
8. Různé

1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starostka obce zahájila veřejné zasedání zastupitelstva v 19.00 hodin. Přivítala přítomné a
konstatovala, že zasedání OZ bylo řádně svoláno a oznámeno na úřední desce OÚ Záboří.

Dále konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné ve všech bodech programu. Určila
zapisovatele – Blanku Potůčkovou a ověřovatele Michala Běleho a Vladimíra Čapka.

2. Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu schůze.
Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují program schůze.
Výsledek hlasování: pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno

3. Kontrola usnesení
Kontrola usnesení z minulé schůze.
Návrh usnesení: Všechna usnesení z minulé schůze č. 2 byla splněna.
Výsledek hlasování: pro 6

proti 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno

4. Stanovení nájemného z hrobových míst na roky 2019 – 2024
Výše nájemného z hrobových míst zůstane stejná jako v předchozím období.
Návrh usnesení: OZ schvaluje výši nájmu z hrobových míst: jednohrob – Kč 200,dvojhrob – Kč 400,trojhrob – Kč 500,Výsledek hlasování: pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno

5. Žádost o připojení k vodovodnímu řadu obce Záboří – RD č.p. 17 a RD č.p. 41
OZ obdrželo dvě žádosti o připojení k obecnímu vodovodu. První žádost od pana xxxxxx, č.
p. xx a druhou od manželů xxxxxxx, č. p. xx. Po seznámení s oběma žádostmi se zastupitelé
rozhodli je schválit.
Návrh usnesení: OZ schvaluje žádost pana xxxxxxxxx, č. p. xx a žádost manželů
xxxxxxxx, č. p. xx o připojení k vodovodnímu řadu.
Výsledek hlasování: pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

6. Žádost o finanční dar na provoz organizaci Český svaz včelařů, z.s., Záboří
OZ obdrželo žádost o finanční dar od Českého svazu včelařů, z.s., Záboří. Peníze budou
použity na zajištění základních provozních nákladů organizace Českého svazu včelařů, z.s.,
Záboří. Tato organizace sdružuje místní registrované včelaře působící na katastrálních
územích Záboří, Čečelovice, Mečichov, Lažánky, Kadov u Blatné, Vrbno, Mračov, Lnářský
Málkov, Pole, Bratronice, Doubravice a Nahošín.
Návrh usnesení: OZ schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč 5 000,- Českému
svazu včelařů, z.s., Záboří.
Výsledek hlasování: pro

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

7. Rozpočtové opatření č. 2/2019 a č. 3/2019

Návrh usnesení: OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2019 a schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2019.
Výsledek hlasování: pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno

8. Různé
a) Manželé xxxxxxxxxx doručili 12. 3. 2019 na obecní úřad žádost o opravu obecní silnice u
domu č. 119 po výkopových pracích. Protože je v obci více poškozených úseků silnice, budou
se všechny opravy řešit najednou.

Zápis vyhotoven dne 28. 3. 2019

Zapsala: Blanka Potůčková………………………………………………
Ověřovatelé: Michal Běle…………………………………………….
Vladimír Čapek………………………………………………...
Starostka obce: Mgr. Ludmila Brožová………………………………….

OBEC ZÁBOŘÍ
Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k
nahlédnutí na OÚ

Výsledky projednání zastupitelstva na zasedání č. 3 konaném dne 28. 3.
2019 od 19.00 hodin na OÚ Záboří

Přijatá usnesení
1. Zastupitelé schvalují program schůze
2. Všechna usnesení z minulé schůze č. 2 byla splněna
3. OZ schvaluje výši nájmu z hrobových míst: jednohrob – Kč 200,dvojhrob – Kč 400,trojhrob – Kč 500,-

4. OZ schvaluje žádost pana xxxxxxxx, č. p. xx a žádost manželů
xxxxxx, č. p. xx o připojení k vodovodnímu řadu
5. OZ schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč 5 000,- Českému
svazu včelařů, z.s., Záboří
6. OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2019 a schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2019

Další informace
Manželé xxxxxxxxx doručili 12. 3. 2019 na obecní úřad žádost o opravu obecní silnice u
domu č. 119 po výkopových pracích. Protože je v obci více poškozených úseků silnice, budou
se všechny opravy řešit najednou.

Zápis ze zasedání byl vyhotoven dne 28. 3. 2019 a je k nahlédnutí na OÚ
Záboří

Zapsala: Blanka Potůčková……………………………………..

Ověřili: Michal Běle…………………………………………….
Vladimír Čapek………………………………………………..
Starostka obce: Mgr. Ludmila Brožová………………………….

