Zápis
z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 5/2016 ze dne 22.6.2016 od 19:00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.

Přítomno: 5 členů OZ, omluveni 3 členové, jmenovitě dle prezenční listiny.
Zapisovatel: Mgr. Ludmila Hrubá
Ověřovatelé: Marie Antonyová, Michal Říšský
Starosta obce zahájil veřejné zasedání OZ v 19:00 hod., navrhl zapisovatele, ověřovatele zápisu a konstatoval,
že zastupitelstvo je usnášeníschopné ve všech bodech programu.
Program:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Kontrola usnesení.
Závěrečný účet a Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Radina za rok 2015.
Prodloužení nájemní smlouvy – garsonka p. Grecová.
Žádost o zápis školního klubu do rejstříku škol.
Darovací smlouva – finanční dar.
Rozpočtové opatření č. 6/2016.
Různé.

1.) Kontrola usnesení
Všechny body z minulého usnesení byly splněny.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

2.) Závěrečný účet a Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Radina za rok 2015
OZ schválilo bez výhrad Závěrečný účet DSO Radina za rok 2015 a Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO Radina za rok 2015.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

3.) Prodloužení nájemní smlouvy – garsonka p. Grecová
OZ odsouhlasilo žádost paní Grecové o prodloužení nájemní smlouvy na garsonku v Záboří, č.p. 54. Nájemní
smlouva se prodlužuje do 31.8.2017.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

4.) Žádost o zápis školního klubu do rejstříku škol
OZ odsouhlasilo Žádost o zápis školního klubu do rejstříku škol.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
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5.) Darovací smlouva – finanční dar
OZ odsouhlasilo Darovací smlouvu – finanční dar pro TJ ZD v Záboří, z.s. v částce 15 500,- Kč. Touto částkou
se Obec Záboří podílí 1/3 na úhradě nákladů za zakoupené výčepní zařízení + příslušenství.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

6.) Rozpočtové opatření č. 6/2016
OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

7.) Různé
•

OZ schválilo financování bílení v ZŠ Záboří, jedná se hlavně o chodby a třídy. Předpokládaná částka je
asi 60 000,- Kč.
• OZ schválilo vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v Záboří, č.p.87.
• OZ projednalo nová pravidla pro půjčování „Klubovny“ za obecním úřadem v Záboří. „Klubovna“
bohužel nebyla po každé proběhlé akci v takovém stavu, aby se mohla zapůjčit k užívání jiné osobě. OZ
se rozhodlo, že na příštím zasedání stanoví závazná pravidla k užívání a odpovědnost osoby, která si
„Klubovnu“ zapůjčí pro soukromé účely.
• OZ projednalo nová pravidla pro přidělování klíčů od vstupních dveří do tělocvičny v Záboří
jednotlivým oddílům. Závazná pravidla budou stanovena na dalším zasedání OZ.
• OZ projednalo zajištění akce „Pouťové posezení pod Lípou“, která se uskuteční 2.7.2016.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

Zapsala: Mgr. Ludmila HRUBÁ……………………

Ověřovatelé: Marie ANTONYOVÁ………………..

Michal ŘÍŠSKÝ………………………
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Usnesení
z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 5/2016 ze dne 22.6.2016 od 19:00 hod. v kanceláři
Obecního úřadu v Záboří.

OZ projednalo a schválilo:
1.) Kontrola usnesení – všechny body z minulého usnesení byly splněny.
2.) OZ schválilo bez výhrad Závěrečný účet DSO Radina za rok 2015 a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření DSO Radina za rok 2015.
3.) OZ odsouhlasilo žádost p. Grecové o prodloužení nájemní smlouvy na garsonku v Záboří,
č.p. 54, do 31.8.2017.
4.) OZ odsouhlasilo Žádost o zápis školního klubu do rejstříku škol.
5.) OZ odsouhlasilo Darovací smlouvu – finanční dar ve výši 15 500,- Kč pro TJ ZD
v Záboří, z.s.
6.) OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016.
7.) OZ schválilo financování bílení v ZŠ Záboří, jedná se hlavně o chodby a třídy.
Předpokládaná částka je asi 60 000,- Kč.
8.) OZ schválilo vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v Záboří, č.p.87.
9.) OZ projednalo nová pravidla pro půjčování „Klubovny“ za obecním úřadem v Záboří.
Závazná pravidla budou stanovena na dalším zasedání OZ.
10.) OZ projednalo nová pravidla pro přidělování klíčů od vstupních dveří do tělocvičny
v Záboří jednotlivým oddílům. Závazná pravidla budou stanovena na dalším zasedání OZ.

Zapsala: Mgr. Ludmila HRUBÁ………………
Ověřili: Marie ANTONYOVÁ………………..
Michal ŘÍŠSKÝ………………………
Starosta obce: Ing. Václav KURZ…………….

