Zápis z veřejného zasedání
OZ Obce Záboří č. 4/2012 ze dne 19.6.2012 od 19:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří
__________________________________________________________________________
Přítomni: dle prezenční listiny
Zapisovatel: Ing. Jakub Founě
Ověřovatelé: Pavel Marek, Josef Vydra

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) Návrh znění výzvy na podání nabídky „Bezpečné dětské hřiště“
3) Volba členů hodnotící komise k výběru nejvýhodnější nabídky
4) Žádost – kanalizační přípojka RD č.p. 23
5) Žádost o ukončení funkce přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích
6) Informace starosty

Navržený program byl schválen hlasy všech přítomných zastupitelů.

1) Kontrola usnesení
Všechny body z minulého usnesení splněny.

2) Návrh znění výzvy na podání nabídky „Bezpečné dětské hřiště“
OZ projednalo a schválilo návrh na znění výzvy na podání nabídky v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu – „Bezpečné dětské hřiště“. Na základě této výzvy byli osloveni dodavatelé
k podání své nabídky, termín podání nabídek je do 3. 7. 2012.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Volba členů hodnotící komise
OZ odsouhlasilo složení hodnotící komise, která bude vybírat nejvýhodnější nabídku v rámci
veřejné zakázky malého rozsahu – „Bezpečné dětské hřiště“. Jako členové byli zvoleni Ing.

Václav Kurz, Ing. Jakub Founě a Jindřich Votava. Základními hodnotícími kritérii jsou
nabídnutá cena, termín realizace a záruka.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Žádost o umožnění připojení domu č.p. 23 k obecní kanalizaci
OZ projednalo žádost pana Procházky o umožnění připojení domu č.p. 23 k obecní kanalizaci
a souhlasí s tím, aby došlo k napojení domu č.p. 23 na obecní kanalizaci. Připojení bude
provedeno přes pozemek p.č. 1022/1 v k.ú. Záboří, na kterém bude vybudována přečerpávací
jímka. Žadatel provede připojení na vlastní náklady a při provádění výkopových prací je
povinen dodržet všechny platné předpisy.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

5) Žádost o ukončení funkce přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích
OZ projednalo žádost paní Anny Votavové, která požádala o ukončení činnosti přísedící u
Okresního soudu ve Strakonicích. OZ souhlasí s ukončením činnosti – přísedící Okresního
soudu ve Strakonicích paní Anny Votavové na vlastní žádost.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

6 a) Dotace ze SOB
OZ odsouhlasilo podání žádosti o dotaci ze Svazku obcí Blatenska na vybudování nového
tanečního parketu za budovou OÚ.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

7) Změna parametrů žádosti o dotaci z POV (Program obnov venkova)
OZ souhlasilo s podáním žádosti o změnu parametrů již schválené dotace z Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje. Žádost o dotaci na opravu střechy na budově OÚ byla rozšířena,
nové znění žádosti: Oprava střechy na budově OÚ a další opravy na budově OÚ Záboří. Na
základě této změny dojde k nejen k opravě střechy, ale i k dalším opravám na budově OÚ.
Pro: 8

Proti: 0

Zapsal: Ing. Jakub Founě
Ověřili: Pavel Marek
Josef Vydra

Zdržel se: 0

