Zápis z veřejného zasedání
OZ Obce Záboří č. 4/2013 ze dne 8.7.2013 od 19:00 hodin v kanceláři
Obecního úřadu v Záboří
__________________________________________________________________________
Přítomni: dle prezenční listiny
Zapisovatel: Ing. Bc. Jakub Founě
Ověřovatelé: Jindřich Votava, 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 Prodej pozemku p.č. 848/16 v k.ú. Záboří
3) Žádost o prodej pozemku
4) Rozpočtová změna č. 3/2013
5) Projednání výsledku výběrového řízení na stavební akci „Snížení energetické
náročnosti objektu mateřské školy Záboří“
6) Informace starosty - různé

1) Kontrola usnesení
Všechny body z minulého usnesení splněny.

2) Prodej pozemku p.č. 848/16 v k.ú. Záboří
Na základě vyhlášeného záměru souhlasilo OZ s prodejem pozemku p.č. 848/16 v k.ú. Záboří
firmě Kovovýroba Slavík s.r.o. za cenu 160 Kč/m2. Tímto rozhodnutím dojde k uzavření
kupní smlouvy mezi Obcí Záboří a společností Kovovýroba Slavík. Kupující na své náklady
zajistí sepsání kupní smlouvy a prodávající uhradí daň z převodu nemovitosti.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Žádost o prodej pozemku
Na základě předložených žádostí OZ odsouhlasilo vyhlášení záměru na prodej pozemků p.č.
412/14, 416/33 a 416/34 v k.ú. Záboří u Blatné.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Rozpočtová změna č. 3/2013
OZ bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 3/2013.

5) Projednání výsledku výběrového řízení na stavební akci „Snížení energetické
náročnosti objektu mateřské školy Záboří“
Na základě výsledku výběrového řízení, které provedla společnost DOTin, s.r.o., Vřesová
650/23, 370 01 České Budějovice, OZ odsouhlasilo jako zhotovitele stavební akce „Snížení
energetické náročnosti objektu mateřské školy Záboří“ společnost Chládek FCH s.r.o., která
ze všech uchazečů nabídla nejnižší celkovou cenu s DPH a zároveň splnila kvalifikační
kritéria požadovaná v zadávací dokumentaci a zároveň pověřilo starostu obce podpisem
smlouvy o dílo s touto firmou.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

6) Informace starosty - různé
a) Starosta seznámil členy OZ se závěry šetření České školní inspekce, která navštívila ZŠ a
MŠ Záboří.
b) OZ projednalo a odsouhlasilo opravu podlahy v učebně MŠ Záboří. Předpokládané náklady
30 000 Kč.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
c) OZ odsouhlasilo úpravu podlahy v přístřešku pod lípou.
Pro: 8

Zapsal: Ing. Bc. Jakub Founě
Ověřili: Jindřich Votava
Josef Vydra

Proti: 0

Zdržel se: 0

