Zápis
z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 5/2017 ze dne 20.9.2017 od 19:00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.

Přítomno: 6 členů OZ, 1 host, omluveni 2 členové OZ. 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.
Vzhledem k tomu, že se jednání účastnil i ředitel školy Mgr. Gutwirth, byl požádán, aby svým
příspěvkem začal.
Program:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Informace o chodu školy + zapojení ZŠ a MŠ Záboří do projektu Škola pro
budoucnost.
Kontrola usnesení.
Žádost o připojení p.č. 1006/38 v k.ú. Záboří na obecní vodovodní řad.
Žádost o odkoupení části obecního pozemku – p.č. 10/1 v k.ú. Záboří.
Rozpočtové opatření č. 5 a 6/2017.
Ostatní.

1.) Informace o chodu školy + zapojení ZŠ a MŠ Záboří do projektu Škola pro
budoucnost
Ředitel školy Mgr. Gutwirth informoval OZ o chodu školy a zároveň informoval o možnosti
zapojení školy do projektu Škola pro budoucnost, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007792
v rámci OP VVV. K zapojení školy do projektu je nutný souhlas zřizovatele. ZŠ a MŠ Záboří
se dále zavazuje, že bude Obec Záboří informovat o schválení projektu a výši prostředků.
OZ odsouhlasilo zapojení ZŠ a MŠ Záboří do uvedeného projektu.
Pro: 6, Proti: 0 , Zdržel se: 0

2.) Kontrola usnesení
Všechny body z minulého usnesení byly splněny.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

3.) Žádost o připojení p.č. 1006/38 v k.ú. Záboří na obecní vodovodní řad
OZ odsouhlasilo žádost p. Škody o připojení p.č. 1006/38 v k.ú. Záboří na obecní vodovodní
řad.
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Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

4.) Žádost o odkoupení části obecního pozemku – p.č. 10/1 v k.ú. Záboří
OZ projednalo a zamítlo žádost p. Vávry o odkoupení části obecního pozemku, p.č.10/1 v k.ú.
Záboří o výměře cca 36 m2. p. Vávra si na části uvedeného pozemku postavil bez vědomí OZ
přístřešek. OZ však o prodeji části obecního pozemku neuvažuje.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

5.) Rozpočtové opatření č. 5 a 6/2017.
OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2017 a č. 6/2017
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

6.) Ostatní
V rámci tohoto bodu OZ schválilo provedení úprav okolo kontejnerů na tříděný odpad za
místní prodejnou. Konkrétně se jedná o obezdívku prostoru, kde kontejnery stojí.
Předpokládaná cena akce je cca 90 000,- Kč.
Pro: 6, 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. 5/2017 ze dne 20.9.2017 od 19:00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.

OZ odsouhlasilo, projednalo a schválilo:
1.) Kontrola usnesení - všechny body z minulého usnesení splněny.
2.) OZ projednalo a uděluje souhlas zřizovatele se zapojením Základní školy a Mateřské školy
Záboří, okres Strakonice, Záboří 105, 387 34 Záboří do projektu Škola pro budoucnost, reg. č.
CZ.02.3.68 /0.0/0.0/16_022/0007792 v rámci OP VVV.
3.) OZ schvaluje žádost p. Škody o připojení p.č. 1006/38 v k.ú. Záboří na obecní vodovodní
řad.
4.) OZ projednalo a zamítlo žádost p. Vávry o odkoupení části obecního pozemku, p.č.10/1
v k.ú. Záboří o výměře cca 36 m2. p. Vávra si na části uvedeného pozemku postavil bez
vědomí OZ přístřešek. OZ však o prodeji části obecního pozemku neuvažuje.
5.) OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2017 a č. 6/2017.
6.) OZ projednalo a schválilo provedení úprav okolo kontejnerů na tříděný odpad za místní
prodejnou. Jedná se o obezdívku kolem kontejnerů. Předpokládaná cena bude cca 90 000,Kč.

Zapsala: Mgr. Ludmila HRUBÁ…………........

Ověřili: Marie ANTONYOVÁ………………..
Michal ŘÍŠSKÝ..……………………..

Starosta obce: Ing. Václav KURZ……………..

