OBEC ZÁBOŘÍ
Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Záboří č. 5 ze dne 11.6.2019 od 18.00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří
Přítomni: 4 členové OZ + 1 host, jmenovitě dle prezenční listiny
Zapisovatel: Mgr. Ludmila Brožová
Ověřovatelé: Vladimír Čapek
Petr Majer

Program:
1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Schválení výsledu hospodaření a účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záboří
za rok 2018
5. Žádost o výjimku v počtu žáků na školní rok 2019/2020
6. Žádost o připojení na obecní vodovod – RD č.p. 16
7. Rozpočtové opatření č.5/2019
8. Schválení zprávy o uplatňování územního plánu Záboří
9. Různé

1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starostka obce zahájila veřejné zasedání zastupitelstva v 18.00 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 – Mgr. Ludmilu Brožovou a ověřovatele Vladimíra Čapka a Petra Majera.

2. Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu schůze a navrhla rozšíření programu o
jeden bod, a to: Schválení zprávy o uplatňování územního plánu Záboří. Tento bod byl
zařazen pod číslo 8.
Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují program schůze i s jeho rozšířením o bod č 8.
Výsledek hlasování: pro 4
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. 4 byla splněna.
Výsledek hlasování: pro 4
proti 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

4. Schválení výsledku hospodaření a účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Záboří za rok 2018
Zastupitelé se seznámili s účetní závěrkou ZŠ a MŠ Záboří za rok 2018 a s výsledky
hospodaření ZŠ a MŠ Záboří za rok 2018. Výsledek hospodaření za rok 2018 je: - 5 985,07,Kč. Jedná se o záporný výsledek z vedlejší činnosti ZŠ. Dle vysvětlení ředitele ZŠ a MŠ
Záboří, dosáhla příspěvková organizace Obce záporného výsledku z důvodu snížení počtu
strávníků ve školní jídelně. Tento stav lze změnit pouze získáním několika dalších strávníků,
nebo zrušením vedlejší činnosti. OZ po shrnutí veškerých informací dospělo k názoru, že
doplňkovou činnost zatím rušit nebude a záporný výsledek bude příspěvkové organizaci
uhrazen z rozpočtu zřizovatele. Ve spolupráci s ředitelem ZŠ a MŠ Záboří se bude OZ snažit
např. prostřednictvím místního zpravodaje lépe informovat občany o možnosti odebírání
obědů ve školní jídelně a tím i ke zlepšení finanční situace ve vedlejší činnosti ZŠ a MŠ
Záboří.

Návrh usnesení: OZ schvaluje účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Záboří a výsledek hospodaření
ZŠ a MŠ Záboří za rok 2018 – bez výhrad. Výše záporného výsledku hospodaření bude
příspěvkové organizaci uhrazena z rozpočtu zřizovatele - Obce Záboří.
Výsledek hlasování: pro 4
proti 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

5. Žádost o výjimku v počtu žáků na školní rok 2019/2020.
Návrh usnesení: OZ schvaluje žádost o výjimku v počtu žáků pro školní rok 2019/2020.
Výsledek hlasování: pro 4
proti 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

6. Žádost o připojení na obecní vodovod – RD č.p. 16
Zastupitelé se seznámili s žádostí p. Vávry, o připojení RD č.p. 16 k obecnímu vodovodu.
Návrh usnesení: OZ schvaluje žádost p. Vávry o připojení č. p. 16 k obecnímu
vodovodu.
Výsledek hlasování: pro 4
proti 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

7. Rozpočtové opatření č. 5/2019
Starostka seznámila přítomné zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 5/2019.
OZ bere rozpočtové opatření č. 5 na vědomí
8. Schválení zprávy o uplatňování územního plánu Záboří
Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního
plánování příslušný podle § 6 odst. (1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a
dále podle ustanovení § 55 odst. (1) stavebního zákona, ve spolupráci s určeným členem
zastupitelstva (starostka obce Záboří Mgr. Ludmila Brožová) předkládá zastupitelstvu Obce
Záboří ke schválení Zprávu o uplatňování územního plánu Záboří.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Záboří po projednání:
I.
Bere na vědomí zprávu o průběhu projednání návrhu Zprávy o uplatňování
územního plánu Záboří.

II.

Souhlasí se způsobem zohlednění požadavků, připomínek a podnětů vzešlých
z projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Záboří.
Schvaluje v souladu s § 55 odst. (1) stavebního zákona s použitím § 47 odst.
(5) stavebního zákona v návaznosti na § 6 odst. (5) písm. b) a f) Zprávu o
uplatňování územního plánu Záboří.

III.

Výsledek hlasování: pro 4

proti 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno

9. Různé
•

OZ bere na vědomí žádost o odkoupení části obecního pozemku pana Merašického a
pana Klečky a bude se s ní dále zabývat. Od žadatelů budou potřeba doplňující
informace.

•

Provoz MŠ Záboří o letních prázdninách – OZ projednalo provoz MŠ o letních
prázdninách a stanovilo, že MŠ Záboří bude otevřena poslední týden letních prázdnin.

•

OZ projednalo oslovení firem, které předloží svoji nabídku na realizaci akce: Úprava
veřejného prostranství, která je financována Jihočeským krajem z Programu obnovy
venkova.
Návrh usnesení: OZ schvaluje, aby byly v rámci akce Úprava veřejného
prostranství osloveny následující firmy: Radek Šimsa, služby mechanizace –
zemní práce, Bezdědovice 120, 388 01 Blatná, dále firma Dram Invest s.r.o,
Drachkov 21, 386 01 Strakonice a firma NOVASS CZ, s.r.o. Květnová 57/50, 182
00 Praha.
Výsledek hlasování: pro 4

proti 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno
•

OZ projednalo oslovení firem, které předloží svoji nabídku na realizaci akce: Oprava
sociálního zařízení ve sportovní hale, která je financována Jihočeským krajem
z dotačního programu Podpora sportu.
Návrh usnesení: OZ schvaluje, aby byly v rámci akce Oprava sociálního zařízení
ve sportovní hale byly osloveny následující firmy: Ing. František Toufar, Hálova
1226, 388 01 Blatná, dále firma Salvette, spol. s.r.o., Písecká 506, 388 01
Strakonice a firma Martin Běle, Záboří 7, 387 34 Záboří.

Výsledek hlasování: pro 4

proti 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno
•

OZ projednalo oslovení firem, které předloží svoji nabídku na realizaci akce: Výměna
garážových vrat PZ Záboří, která je financována Jihočeským krajem z programu
Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje.
Návrh usnesení: OZ schvaluje, aby byly v rámci akce Výměna garážových vrat
v PZ Záboří byly osloveny následující firmy: Lomax – František Krumpholc,
Trojice 54, 335 01 Nepomuk, dále firma Tormex s.r.o., Sochorova 23, 616 00
Brno a firma Bossami, s.r.o., Vídeňská 340 252 50 Vestec u Prahy.
Výsledek hlasování: pro 4

proti 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno
•

OZ projednalo složení hodnotící komise na vyhodnocení nabídek na akce: Úprava
veřejného prostranství, Oprava sociálního zařízení ve sportovní hale, Výměna
garážových vrat v PZ Záboří.
Návrh usnesení: OZ schvaluje složení hodnotící komise na akce: Úprava
veřejného prostranství, Oprava sociálního zařízení ve sportovní hale, Výměna
garážových vrat v PZ Záboří, ve složení: Předseda komise = Mgr. Ludmila
Brožová, členové komise = Pavel Marek, Petr Majer.
Výsledek hlasování: pro 4

proti 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno

Zápis vyhotoven dne: 20.6.2019

Zapsala: Mgr. Ludmila Brožová…………..............
Ověřili: Vladimír Čapek……………………………
Petr Majer…………………………………
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. 5 konaném dne 11.6.2019
od 18.00 hodin na OÚ Záboří
Přijatá usnesení
1. Zastupitelé schvalují rozšířený program schůze.
2. Všechna usnesení z minulé schůze č. 4 byla splněna.
3. OZ schvaluje výsledek hospodaření a účetní závěrku příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Záboří za rok 2018.
Zastupitelé se seznámili s účetní závěrkou ZŠ a MŠ Záboří za rok 2018 a s výsledky
hospodaření ZŠ a MŠ Záboří za rok 2018. Výsledek hospodaření za rok 2018 je: - 5 985,07,Kč. Jedná se o záporný výsledek z vedlejší činnosti ZŠ. Dle vysvětlení ředitele ZŠ a MŠ
Záboří, dosáhla příspěvková organizace Obce záporného výsledku z důvodu snížení počtu
strávníků ve školní jídelně. Tento stav lze změnit pouze získáním několika dalších strávníků,
nebo zrušením vedlejší činnosti. OZ po shrnutí veškerých informací dospělo k názoru, že
doplňkovou činnost zatím rušit nebude a záporný výsledek bude příspěvkové organizaci
uhrazen z rozpočtu zřizovatele. Ve spolupráci s ředitelem ZŠ a MŠ Záboří se bude OZ snažit
např. prostřednictvím místního zpravodaje lépe informovat občany o možnosti odebírání
obědů ve školní jídelně a tím i ke zlepšení finanční situace ve vedlejší činnosti ZŠ a MŠ
Záboří.

4. OZ schvaluje žádost o výjimku v počtu žáků pro školní rok 2019/2020.
5. OZ schvaluje žádost p. Vávry o připojení č. p. 16 k obecnímu vodovodu.
6. Zastupitelstvo obce Záboří po projednání:

• Bere na vědomí zprávu o průběhu projednání návrhu Zprávy o
uplatňování územního plánu Záboří.
• Souhlasí se způsobem zohlednění požadavků, připomínek a
podnětů vzešlých z projednání návrhu Zprávy o uplatňování
územního plánu Záboří.
• Schvaluje v souladu s § 55 odst. (1) stavebního zákona s použitím §
47 odst. (5) stavebního zákona v návaznosti na § 6 odst. (5) písm.
b) a f) Zprávu o uplatňování územního plánu Záboří.

7. OZ schvaluje, aby byly v rámci akce Úprava veřejného prostranství
osloveny následující firmy: Radek Šimsa, služby mechanizace – zemní
práce, Bezdědovice 120, 388 01 Blatná, dále firma Dram Invest s.r.o,
Drachkov 21, 386 01 Strakonice a firma NOVASS CZ, s.r.o. Květnová
57/50, 182 00 Praha.
8. OZ schvaluje, aby byly v rámci akce Oprava sociálního zařízení ve
sportovní hale osloveny následující firmy: Ing. František Toufar, Hálova
1226, 388 01 Blatná, dále firma Salvette, spol. s.r.o., Písecká 506, 388 01
Strakonice a firma Martin Běle, Záboří 7, 387 34 Záboří.
9. OZ schvaluje, aby byly v rámci akce Výměna garážových vrat v PZ
Záboří, osloveny následující firmy: Lomax – František Krumpholc,
Trojice 54, 335 01 Nepomuk, dále firma Tormex s.r.o., Sochorova 23,
616 00 Brno a firma Bossami, s.r.o., Vídeňská 340 252 50 Vestec u
Prahy.
10. OZ schvaluje složení hodnotící komise na akce: Úprava veřejného
prostranství, Oprava sociálního zařízení ve sportovní hale, Výměna
garážových vrat v PZ Záboří, ve složení: předseda komise = Mgr.
Ludmila Brožová, členové komise = Pavel Marek, Petr Majer.
OZ bere na vědomí
• Rozpočtové opatření č. 5/2019.

• Žádost pana Merašického a pana Klečky o odkoupení části obecního
pozemku a bude se s ní dále zabývat. Od žadatelů budou potřeba
doplňující informace.
OZ informuje
• MŠ Záboří bude otevřena poslední týden letních prázdnin.

Zápis ze zasedání byl vyhotoven dne 20. 6. 2019 a je k nahlédnutí na OÚ
Záboří

Zapsala: Mgr. Ludmila Brožová…………………………………

Ověřili: Vladimír Čapek…………………………………………..
Petr Majer…...……………………………………………
Starostka obce: Mgr. Ludmila Brožová………………………….

