Zápis
z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 6/2016 ze dne 24.8.2016 od 19:00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.

Přítomni: všichni členové OZ
Zapisovatel: Mgr. Ludmila Hrubá
Ověřovatelé: Marie Antonyová, Pavel Marek
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.)

Kontrola usnesení.
Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni.
Rozpočtové opatření č. 7 a č. 8/2016.
Pronájem nebytového prostoru č.p. 87.
Vykoupení části pozemku z p.č. 860/1 (cca 110m2) k.ú. Záboří.
Ostatní.

1.) Kontrola usnesení
Všechny body z minulého usnesení byly splněny.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

2.) Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni
OZ schválilo návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PI-014330039470/001 se společností
E.ON Distribuce, a.s.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

3.) Rozpočtové opatření č. 7/2016 a č. 8/2016
OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č.7/2016 a č. 8/2016.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

4.) Pronájem nebytových prostor č.p. 87
OZ schválilo pronájem nebytových prostor v č.p.87. Ze zájemců byl vybrán pan Mário Kováč. Nájemné je
stanoveno na 1 500 Kč/měsíc. Nájemní smlouva bude následně vyhotovena a uzavřena na dobu jednoho roku.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
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5.) Vykoupení části pozemku z p.č. 860/1 (cca 110 m2) k.ú. Záboří
OZ schválilo nabídku na odkoupení části pozemku p.č. 860/1 v katastrálním území Záboří u Blatné o výměře
cca 110 m2 od p. Lávičky a sl. Ulrichové. Jedná se o část pozemku, která vede podél obecní cesty (p.č.1035).
Odkupní cena, kterou OZ rozhodlo nabídnout je 40 Kč/m2.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

6.) Ostatní
•
•
•
•

•

OZ schválilo oddělení budovy bývalé Kavárny od obecního obytného domu č.p. 54.
OZ odsouhlasilo zakoupení 50 ks knih, které vydává sdružení SOB. Jedná se o knihy pro děti a budou
předávány při významných událostech.
OZ schválilo zakoupení krbových kamen do Zábořské hospůdky a následné řešení rozvodu topných
těles dle zpracované projektové dokumentace.
OZ projednalo a schválilo nová pravidla pro půjčování „Klubovny“ za obecním úřadem v Záboří.
Každý, kdo si „klubovnu“ bude chtít vypůjčit, uzavře s Obcí Záboří Dohodu o vypůjčení nebytového
prostoru „Ubytovna č. p. 4“. Cena za vypůjčení, která se vztahuje k poplatku za půjčení stolů a lavic, je
stanovena na 200,- Kč/den a je splatná před konáním akce na obecním úřadě v Záboří. Tuto částku
budou hradit pouze soukromé osoby. Místní organizace jsou od poplatku osvobozeny.
OZ projednalo odemykání a zamykání vstupních dveří a úklid tělocvičny, které bude mít na starosti
pouze jedna osoba.

Starosta obce dále informoval o:
• možnosti posílení zdroje pitné vody, která se týká vodovodu Čečelovice – Záboří – Velký Bor. Bude
proveden geologický průzkum, který má za úkol zjistit, zda je posílení zdroje pitné vody možné,
• provedené dílčí kontrole hospodaření Obce Záboří, při které nebyly zjištěny žádné závady.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

Zapsala: Mgr. Ludmila HRUBÁ……………………

Ověřovatelé: Marie ANTONYOVÁ………………..

Pavel MAREK..………………………
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Usnesení
z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 6/2016 ze dne 24.8.2016 od 19:00 hod. v kanceláři
Obecního úřadu v Záboří.

OZ projednalo, schválilo a bere na vědomí:
1.) Kontrola usnesení – všechny body z minulého usnesení byly splněny.
2.) OZ schválilo návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PI014330039470/001 se společností E.ON Distribuce, a.s.
3.) OZ bere na vědomí rozpočtová opatření č. 7/2016 a č. 8/2016.
4.) OZ schválilo pronájem nebytových prostor v č.p.87. Ze zájemců o pronájem byl
vybrán pan Mário Kováč. Nájemné je stanoveno na 1 500 Kč/měsíc, nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu jednoho roku.
5.) OZ schválilo nabídku na odkoupení části pozemku p.č. 860/1 v katastrálním území
Záboří u Blatné (cca 110m2) od p. Lávičky a sl. Ulrichové. Odkupní cena, kterou OZ
rozhodlo nabídnout je 40 Kč/m2.
6.) OZ schválilo oddělení budovy bývalé Kavárny od obecního obytného domu č.p. 54.
7.) OZ schválilo zakoupení krbových kamen do Zábořské hospůdky a následně řešení
rozvodu topných těles dle zpracované projektové dokumentace.
8.) OZ odsouhlasilo znění Dohody o vypůjčení nebytového prostoru „Ubytovna č. p. 4“.
9.) OZ projednalo odemykání a zamykání vstupních dveří a úklid tělocvičny, které bude
mít na starosti pouze jedna osoba.

Zapsala: Mgr. Ludmila HRUBÁ………………
Ověřili: Marie ANTONYOVÁ………………..
Pavel MAREK..……………………...
Starosta obce: Ing. Václav KURZ…………….

