Zápis z veřejného zasedání
OZ Obce Záboří č. 6/2015 ze dne 20. 8. 2015 od 19:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří
__________________________________________________________________________
Přítomni: dle prezenční listiny
Zapisovatel: Pavel Marek
Ověřovatelé: Marie Antonyová, Roman Říha

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) Schválení návrhu hodnotící komise na zhotovitele veřejné zakázky na stavební práce – akce:
Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Záboří.
2) Starosta informoval o rozšíření programu o další body
3) Schválení vydání územního plánu
4) Rozpočtová změna č. 8/2015
Navržený program byl schválen hlasy všech přítomných zastupitelů.

1) Schválení návrhu hodnotící komise na zhotovitele veřejné zakázky na stavební práce – akce:
Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Záboří.
Návrhová hodnotící komise vybrala nejvhodnější nabídku od firmy ASARKO s.r.o., Jivno 101, 373 71
Jivno, IČ: 26074443, DIČ: CZ26074443, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu z hodnocených firem
a to ve výši 10 336 813,89 Kč včetně propagace bez DPH a bez 5% rozpočtové rezervy. Zbylí uchazeči
podali nabídku s vyšší cenou, než jakou podala vítězná firma

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

2) Starosta informoval o rozšíření programu o další body
Starosta obce informoval členy OZ o rozšíření o další dva body veřejného zasedání. Schválení vydání
územního plánu a rozpočtovou změnu č.8/2015.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

3) Schválení vydání územního plánu
Zastupitelstvo obce Záboří po projednání
a) Bere na vědomí důvodnou zprávu pořizovatele o pořizování Územního plánu Záboří.
b) Bere na vědomí, že k návrhu Územního plánu Záboří byly podány námitky dle §52 odst. (2) a (3)
stavebního zákona.
c) Rozhoduje o podaných námitkách takto:
- námitce Krajského úřadu – Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství – oddělení
pro územní samosprávu a státní správu v dopravě vyhovuje;
- námitce p. Petra Bašty vyhovuje;
Znění námitek a rozhodnutí o námitkách včetně vlastního odůvodnění je součástí odůvodnění
opatření obecné povahy – Územní plán Záboří.
d) Souhlasí s předloženým Územním plánem Záboří a přijímá usnesení, v souladu s § 6 odst. (5) písm.
c), §54 odst. (2) stavebního zákona a s § 171-174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, kterým vydává
Územní plán Záboří jako opaření obecné povahy po předchozím ověření jeho souladu se stanovisky
dotčených orgánů, stanoviskem krajského úřadu, politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

4) Rozpočtové opatření č. 8/2015
OZ bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 8/2015.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Zapsal: Pavel Marek ………………………………………

Ověřovatelé zápisu: Marie Antonyová ……………………….
Roman Říha ………………….........

Usnesení
z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 6/2015 ze dne 20. 8. 2015 od 19:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.
__________________________________________________________________________

OZ odsouhlasilo, projednalo a schválilo:
1) Schválení návrhu hodnotící komise na zhotovitele veřejné zakázky na stavební práce – akce: Zateplení ZŠ,
sportovní haly a školní jídelny Záboří.
Návrhová hodnotící komise vybrala nejvhodnější nabídku od firmy ASARKO s.r.o., Jivno 101, 373 71 Jivno, IČ:
26074443, DIČ: CZ26074443, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu z hodnocených firem a to ve výši
10 336 813,89 Kč včetně propagace bez DPH a bez 5% rozpočtové rezervy. Zbylí uchazeči podali nabídku s vyšší
cenou, než jakou podala vítězná firma.
2) Starosta informoval o rozšíření programu o další body
Starosta obce informoval členy OZ o rozšíření o další dva body veřejného zasedání. Schválení vydání územního plánu
a rozpočtovou změnu č.8/2015.
3) Schválení vydání územního plánu
Zastupitelstvo obce Záboří po projednání:
a) Bere na vědomí důvodnou zprávu pořizovatele o pořizování Územního plánu Záboří.
b) Bere na vědomí, že k návrhu Územního plánu Záboří byly podány námitky dle §52 odst. (2) a (3) stavebního
zákona.
c) Rozhoduje o podaných námitkách takto:
- námitce Krajského úřadu – Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství – oddělení pro územní
samosprávu a státní správu v dopravě vyhovuje;
- námitce p. Petra Bašty vyhovuje;
Znění námitek a rozhodnutí o námitkách včetně vlastního odůvodnění je součástí odůvodnění opatření obecné
povahy – Územní plán Záboří.
d) Souhlasí s předloženým Územním plánem Záboří a přijímá usnesení, v souladu s § 6 odst. (5) písm. c), §54 odst. (2)
stavebního zákona a s § 171-174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, kterým vydává Územní plán Záboří jako
opaření obecné povahy po předchozím ověření jeho souladu se stanovisky dotčených orgánů, stanoviskem krajského
úřadu, politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

OZ bere na vědomí:
OZ bere na vědomí rozpočtové změny č. 8/2015.
Zapsal: Pavel MAREK

…………………….

Ověřili: Marie ANTONYOVÁ …………………….
Roman ŘÍHA

…………………….

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

