Zápis z veřejného zasedání
OZ Obce Záboří č. 5/2013 ze dne 16.8.2013 od 19:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří
__________________________________________________________________________
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluven: Pavel Marek, Josef Vydra
Zapisovatel: Ing. Bc. Jakub Founě
Ověřovatelé: Jiří Čadek, Blanka Potůčková
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) Rozpočtová změna č.4 a č.5/2013
3) Žádost o pronájem bytu v č.p.86
4) Revokace usnesení a zrušení záměru pronájmu
5) Navržení přísedící pro Okresní soud ve Strakonicích
6) Prodej pozemků: p.č. 412/14 (z dosavadní 412/1) – cca 100 m2
p.č. 416/34 (z dosavadní 416/1) – cca 900 m2
7) Žádost o vyjádření ke stavbě – Telefónica Czech Republic, a.s.
8) Informace starosty - různé

1) Kontrola usnesení
Všechny body z minulého usnesení splněny.

2) Rozpočtová změna č.4 a 5/2013
OZ bere na vědomí rozpočtové změny č. 4 a 5/2013

3) Žádost o pronájem bytu v č.p.86
OZ projednalo možnost řešení samostatného vytápění v bytě č.p. 86. Vzhledem k vysokým
nákladům na pořízení samostatného vytápění (cca. 200 tis.Kč) rozhodlo OZ prověřit možnost
měření spotřeby tepla v tomto bytě instalací měřáků umístěných na radiátorech.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Revokace usnesení a zrušení záměru pronájmu
Vzhledem k tomu, že dosud nebyly výše zmiňované měřáky tepla v bytě č.p. 86 instalovány,
ruší se usnesení OZ č. 9 ze dne 20.3.2013 o vyhlášení záměru na pronájem uvedeného bytu.
Nový záměr bude vyhlášen po provedení plánovaných úprav.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

5) Navržení přísedící pro Okresní soud ve Strakonicích
OZ projednalo žádost Okresního soudu ve Strakonicích, ve které byla Obec Záboří požádána
o navržení vhodného kandidáta funkci přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. Pokud by
někdo měl zájem tuto funkci vykonávat, může se přihlásit v kanceláři OÚ.

6) Prodej pozemků: p.č. 412/14 (z dosavadní 412/1) – cca 100 m2
p.č. 416/34 (z dosavadní 416/1) – cca 900 m2
Na základě vyhlášeného záměru odsouhlasilo OZ prodej p.č. 412/14 (z dosavadní 412/1) a
p.č. 416/34 (z dosavadní 416/1) vše v k.ú. Záboří manželům Janě a Petru Majerovým za
účelem výstavby rodinného domu za cenu 160 Kč/m2. Sepsání kupní smlouvy zajistí a uhradí
kupující, prodávající uhradí daň z převodu nemovitosti.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

7) Žádost o vyjádření ke stavbě – Telefónica Czech Republic, a.s.
OZ projednalo žádost společnosti Telefónica Czech Republic, a.s o vyjádření ke stavbě
nového podzemního komunikačního vedení a souhlasí s uložením zemního optického kabelu
na obecní pozemky.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

8) Informace starosty – různé
8.1. Bude zpracován posudek zdravotního stavu stromů na hřbitově v Záboří.

Zapsal: Ing. Bc. Jakub Founě
Ověřili: Jiří Čadek
Blanka Potůčková

