Zápis z veřejného zasedání
OZ Obce Záboří č. 4/2014 ze dne 14.7.2014 od 19:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří
__________________________________________________________________________

Přítomni: dle prezenční listiny
Zapisovatel: Jakub Founě
Ověřovatelé: Blanka Potůčková, Petr Majer
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. 307 – 7016 m2 v k.ú. Záboří
3) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – garsonka
4) Rozpočtové opatření č.5 /2014 a č.6/2014
5) Informace starosty, různé

1) Kontrola usnesení
Všechny body z minulého usnesení splněny.

2) Prodej pozemku p.č. 307 – 7016 m2 v k.ú. Záboří
Starosta seznámil zastupitele s doručenými žádostmi na prodej uvedeného pozemku a navrhl
tajné hlasování, které bylo odsouhlaseno hlasy všech přítomných zastupitelů. Na základě
tajného hlasování rozhodlo OZ o prodeji pozemku p.č. 307 (7016 m2) v k.ú. Záboří panu
Miroslavu Troníčkovi za cenu 30 Kč/m2 . Kupující zpracuje kupní smlouvu a podá návrh na
vklad do KN, prodávající hradí daň z převodu nemovitosti. OZ dále odsouhlasilo, aby
k převodu nemovitosti došlo nejdéle do 30.9.2014.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – garsonka

OZ odsouhlasilo prodloužení nájemní smlouvy paní Grecové na garsonku na další rok.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Rozpočtové opatření č.5 /2014
OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č, 5/2014

5) Rozpočtové opatření č.6 /2014
OZ odsouhlasilo rozpočtové opatření č 6/2014.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

6) Informace starosty, různé
Starosta informoval zastupitele o přípravě nadcházejících voleb do OZ. Počet členů OZ bude
v příštím volebním období nezměněný, tj. 9 zastupitelů. Dále bylo navrženo, aby do OZ Obce
Záboří bylo voleno tak, jako v posledních 2 volebních obdobích - kandidatura do OZ formou
nezávislého kandidáta. Pro kandidaturu nezávislého kandidáta do OZ je potřeba 16 podpisů
od voličů, tiskopisy jsou k vyzvednutí na OÚ. Vyplněné kandidátní listiny je nutno odevzdat
nejpozději do 5.8.2014 do 16:00 hodin na matriku v Blatné.

