Zápis
z veřejného zasedání OZ obce Záboří č. 4/2016 ze dne 25. 5. 2016 od 19:00 hod.
v kanceláři obecního úřadu v Záboří.
Přítomno: 6 členů OZ, jmenovitě dle prezenční listiny
Omluveni: Roman Říha, Mgr. Ludmila Hrubá
Zapisovatel: Pavel Marek
Ověřovatelé: Aleš Augustin, Michal Říšský
Starosta obce zahájil veřejné zasedání OZ 25. 5. 2016 v 19:00 hod., navrhl zapisovatele,
ověřovatele zápisu a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné ve všech bodech programu.
Program:
1.) Kontrola usnesení.
2.) Schválení návrhu hodnotící komise zhotovitele akce: "Oprava místních komunikací v obci
Záboří".
3.) Žádost o vyjímku z počtu žáků na škollní rok 2016/2017
4.) Schválení výsledku hospodaření a účetní závěrky za rok 2015 příspěvkové organizaci ZŠ a
MŠ Záboří.
5.) Závěrečný účet +zpráva o přezkumu hospodaření obce Záboří za rok 2015.
6.) Schválení účetní závěrky obce Záboří za rok 2015.
7.) Rozpočtové opatření č. 5/2016
8.) Schválení pojistné smlouvy na nemovitý majetek obce Záboří
9.) Různé.

1.) Kontrola usnesení.
Všechny body z minulého usnesení byly splněny.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
2.) Schválení návrhu hodnotící komise zhotovitele akce: "Oprava místních komunikací v obci
Záboří".
Po posouzení předložených nabídek hodnotící komise vybrala za zhotovitele akce firmu:
STRABAG a.s., Vrbenská 31, 370 76 České Budějovice. Na základě hodnotící komise OZ schválilo
uvedenou nabídku ve výši 539 804,11 Kč.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
3.) Žádost o výjimku z počtu žáků na školní rok 2016/2017
OZ projednalo a schválilo výjimku z minimálního počtu žáků v ZŠ Záboří na školní rok 2016/2017.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
4.) Schválení výsledku hospodaření a účetní závěrky za rok 2015 příspěvkové organizaci ZŠ a
MŠ Záboří.
OZ se seznámilo s výsledkem hospodaření a účetní závěrkou k rozvahovému dni 31. 12. 2015 –
příspěvková organizace ZŠ a MŠ Záboří – hospodářský výsledek: 5 452,36 Kč. Výsledek
hospodaření a roční účetní závěrka byla schválena bez výhrad. Hospodářský výsledek byl převeden
do rezervního fondu
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

5.) Závěrečný účet +zpráva o přezkumu hospodaření obce Záboří za rok 2015.
OZ projednalo závěrečný účet spolu se zprávou o přezkumu hospodaření Obce Záboří za rok 2015
– bez výhrad. Zároveň přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o
přezkumu hospodaření.
Přijatá opatření:
a) Jakmile nastane účetní případ (např. prodej pozemku nebo nemovitosti) bude účetní obce účtovat
dne českého účetního standartu 701 v okamžik uskutečněného účetního případu tj. v den uzavření
smlouvy (předpis 311800/647400).
b) Organizační směrnice „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek“ účinná od 23. 5. 2012 byla na
OZ dne 27. 4. 2016 aktualizována v souladu s novelizací zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, a to v oblasti stanovení limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu.
- v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby částku 2 000 000 Kč.
- v případě veřejné zakázky na stavební práce částku 6 000 000 Kč.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
6.) Schválení účetní závěrky obce Záboří za rok 2015.
OZ schválilo účetní závěrku obce Záboří za rok 2015 – bez výhrad.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
7.) Rozpočtové opatření č. 5/2016
OZ bere na vědomí rozpočtové změny č. 5/2016.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
8.) Schválení pojistné smlouvy na nemovitý majetek obce Záboří
OZ schválilo uzavření přepracované pojistné smlouvy na nemovitosti obce Záboří.
Zprostředkovatel pojistné smlouvy je firmy RENOMIA, a.s., Holandská 8, 639 00 Brno,
zastoupena pojišťovacím agentem panem Jaroslavem Křivancem.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
9.) Různé
bez příspěvku
Zapsal: Pavel MAREK

………………….

Ověřovatelé: Aleš AUGUSTIN ……………………
Michal ŘÍŠSKÝ

……………………..

Usnesení
z veřejného zasedání OZ obce Záboří č. 4/2016 ze dne 25. 5. 2016 od 19:00 hod.
v kanceláři obecního úřadu v Záboří.
OZ projednalo, schválilo a bere na vědomí:
1.) Kontrola usnesení - všechny body z minulého usnesení byly splněny.
2.) Schválení návrhu hodnotící komise zhotovitele akce: "Oprava místních komunikací v obci
Záboří" - po posouzení předložených nabídek hodnotící komise vybrala za zhotovitele akce firmu:
STRABAG a.s., Vrbenská 31, 370 76 České Budějovice. Na základě hodnotící komise OZ schválilo
uvedenou nabídku ve výši 539 804,11 Kč.
3.) OZ projednalo a schválilo výjimku z minimálního počtu žáků v ZŠ Záboří na školní rok
2016/2017.
4.) OZ se seznámilo s výsledkem hospodaření a účetní závěrkou k rozvahovému dni 31. 12. 2015 –
příspěvková organizace ZŠ a MŠ Záboří – hospodářský výsledek: 5 452,36 Kč. Výsledek
hospodaření a roční účetní závěrka byla schválena bez výhrad. Hospodářský výsledek byl převeden
do rezervního fondu
5.) OZ projednalo závěrečný účet spolu se zprávou o přezkumu hospodaření Obce Záboří za rok
2015 – bez výhrad. Zároveň přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o
přezkumu hospodaření.
Přijatá opatření:
a) Jakmile nastane účetní případ (např. prodej pozemku nebo nemovitosti) bude účetní obce účtovat
dne českého účetního standartu 701 v okamžik uskutečněného účetního případu tj. v den uzavření
smlouvy (předpis 311800/647400).
b) Organizační směrnice „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek“ účinná od 23. 5. 2012 byla na
OZ dne 27. 4. 2016 aktualizována v souladu novelizací zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, a to v oblasti stanovení limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu.
- v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby částku 2 000 000 Kč.
- v případě veřejné zakázky na stavební práce částku 6 000 000 Kč.
6.) OZ schválilo účetní závěrku obce Záboří za rok 2015 – bez výhrad.
7.) OZ bere na vědomí rozpočtové změny č. 5/2016.
8.) OZ schválilo uzavření přepracované pojistné smlouvy na nemovitosti obce Záboří.
Zprostředkovatel pojistné smlouvy je firmy RENOMIA, a.s., Holandská 8, 639 00 Brno,
zastoupena pojišťovacím agentem panem Jaroslavem Křivancem.

Zapsal: Pavel MAREK ………………................
Ověřili: Aleš AUGUSTIN………………............
Michal ŘÍŠSKÝ………………………..
Starosta obce: Ing. Václav KURZ……………......

