OBEC ZÁBOŘÍ
Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Záboří č. 4 ze dne 16. 5. 2019 od 19.00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří
Přítomno: 7 členů OZ, jmenovitě dle prezenční listiny
Zapisovatel: Blanka Potůčková
Ověřovatelé: Michal Běle
Michal Říšský

Program:
1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Závěrečný účet + zpráva o přezkumu hospodaření obce Záboří za rok 2018
5. Schválení účetní závěrky obce Záboří za rok 2018
6. Žádost o zřízení vodovodní přípojky k č.p. 24
7. Žádost o povolení postavení bazénu před bytovkou č.p.91
8. Žádost o poskytnutí finančního daru – Domov pro seniory Blatná
9. Závěrečný účet + zpráva o přezkumu hospodaření DSO Radina – za rok 2018
10. Rozpočtové opatření č.4/2019
11. 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 Michala Říšského.

2. Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu schůze.
Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují program schůze.
Výsledek hlasování: pro 7
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. 3 byla splněna.
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

4. Závěrečný účet + zpráva o přezkumu hospodaření obce Záboří za rok 2018
Zastupitelé se seznámili se závěrečným účtem a zprávou o přezkumu hospodaření obce za
rok 2018. Byla shledána jedna závada. Obec nedodržela okamžik uskutečnění účetního
případu při vyúčtování zálohy na dotaci na úpravu veřejného prostranství. Již bylo přijato
opatření pro nápravu tohoto nedostatku.

Návrh usnesení: OZ schvaluje závěrečný účet a zprávu o přezkumu hospodaření obce
Záboří za rok 2018 bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

5. Schválení účetní závěrky obce Záboří za rok 2018
Návrh usnesení: OZ schvaluje účetní uzávěrku obce Záboří za rok 2018 bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

6. Žádost o zřízení vodovodní přípojky k č.p. 24
Zastupitelé se seznámili s žádostí p. Černého, č. p. 24 o zřízení vodovodní přípojky.

Návrh usnesení: OZ schvaluje žádost p. Černého o zřízení vodovodní přípojky k č. p. 24.
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

7. Žádost o povolení postavení bazénu před bytovkou č.p.91
Paní Martina Harášková z bytovky č. p. 91 doručila na OÚ žádost o postavení bazénu na
obecním pozemku před bytovkou na letní sezónu. OZ žádost projednalo a odsouhlasilo.
Pravidla používání budou upřesněna. Odpovědná osoba je paní Martina Harášková.

Návrh usnesení: OZ schvaluje žádost o povolení postavení bazénu před bytovkou č. p.
91 na letní sezónu.
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
8. Žádost o poskytnutí finančního daru – Domov pro seniory Blatná
Jako každoročně i v roce 2019 žádá Domov pro seniory Blatná o poskytnutí finančního
daru. Zastupitelé se dohodli na daru ve výši Kč 5000,-.

Návrh usnesení: OZ schvaluje žádost Domova pro seniory Blatná o poskytnutí
finančního daru ve výši Kč 5000,-.
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

9. Závěrečný účet + zpráva o přezkumu hospodaření DSO Radina – za rok 2018
OZ projednalo návrh závěrečného účtu DSO Radina za rok 2018 a zprávu o přezkoumání
hospodaření.

Návrh usnesení: OZ schvaluje bez výhrad návrh závěrečného účtu DSO Radina za rok
2018 a zprávu o přezkoumání hospodaření.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
10. Rozpočtové opatření č.4/2019
Starostka obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 4/2019.
Návrh usnesení: OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019.
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno

11. Různé
a) stav vody v obecních studních
Zastupitelé se seznámili se stavem vody v obecních studních. I přestože v posledních
týdnech více prší, je hladina vody ve studních stále velmi nízko a hrozí, že by nemusela
pokrýt spotřebu všech domácností připojených na obecní vodovod. V případě, že by tato
situace nastala, by byla náprava velmi komplikovaná a finančně náročná. Žádáme proto
všechny spoluobčany připojené na obecní vodovod, kteří zde trvale žijí, i ty přijíždějící
na víkendy, aby si od 20. 5. 2019 zajistili na napouštění bazénů, zalévání zahrádek a
kropení trávníků jiný zdroj vody. Vodu dováží například Technické služby Blatná,
ČEVAK atd. Děkujeme za ohleduplnost.

b) černá skládka u vodárny pod kopcem Kolmaňák
Dalším bodem schůze byla černá skládka pod kopcem Kolmaňákem u vodárny. Tento
prostor je vyčleněn pro rostlinný, biologicky rozložitelný a organický odpad. Je přísně

zakázáno vozit sem jakýkoliv jiný odpad – např. starý nábytek, plasty a jiné předměty
určené na skládku. V případě nerespektování zákazu hrozí dotyčné osobě finanční
postih.

Zápis vyhotoven dne 21. 5. 2019

Zapsala: Blanka Potůčková………………………………………………
Ověřovatelé: Michal Běle………………………………………………….
Michal Říšský………………………………………………...
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. 4 konaném dne 16. 5.
2019 od 19.00 hodin na OÚ Záboří

Přijatá usnesení
1. Zastupitelé schvalují program schůze.
2. Všechna usnesení z minulé schůze č. 3 byla splněna.
3. OZ schvaluje závěrečný účet a zprávu o přezkumu hospodaření obce
Záboří za rok 2018 bez výhrad.
4. OZ schvaluje účetní uzávěrku obce Záboří za rok 2018 bez výhrad.
5. OZ schvaluje žádost p. Černého o zřízení vodovodní přípojky k č. p. 24.
6. OZ schvaluje žádost o povolení postavení bazénu před bytovkou č. p. 91
na letní sezónu.
7. OZ schvaluje žádost Domova pro seniory Blatná o poskytnutí finančního
daru ve výši Kč 5000,-.
8. OZ schvaluje bez výhrad návrh závěrečného účtu DSO Radina za rok
2018 a zprávu o přezkoumání hospodaření.
9. OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019.

Další důležité informace OZ

a) stav vody v obecních studních
Zastupitelé se seznámili se stavem vody v obecních studních. I přestože
v posledních týdnech více prší, je hladina vody ve studních stále velmi nízko a
hrozí, že by nemusela pokrýt spotřebu všech domácností připojených na obecní
vodovod. V případě, že by tato situace nastala, by byla náprava velmi
komplikovaná a finančně náročná. Žádáme proto všechny spoluobčany
připojené na obecní vodovod, kteří zde trvale žijí, i ty přijíždějící na
víkendy, aby si od 20. 5. 2019 zajistili na napouštění bazénů, zalévání
zahrádek a kropení trávníků jiný zdroj vody. Vodu dováží například
Technické služby Blatná, ČEVAK atd. Děkujeme za ohleduplnost.

b) černá skládka u vodárny pod kopcem Kolmaňák
Dalším bodem schůze byla černá skládka pod kopcem Kolmaňákem u
vodárny. Tento prostor je vyčleněn pro rostlinný, biologicky rozložitelný a
organický odpad. Je přísně zakázáno vozit sem jakýkoliv jiný odpad – např.
starý nábytek, plasty a jiné předměty určené na skládku. V případě
nerespektování zákazu hrozí dotyčné osobě finanční postih.

