Zápis
z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 6/2017 ze dne 8.11.2017 od 18:00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.

Přítomno: 7 členů OZ, 1 host, omluven 1 člen OZ. Jmenovitě dle prezenční listiny.
Zapisovatel: Mgr. Ludmila Hrubá
Ověřovatelé: Roman Říha, Vladimír Čapek
Starosta obce zahájil veřejné zasedání OZ v 18:00 hod., navrhl zapisovatele, ověřovatele
zápisu a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné ve všech bodech programu.
Program:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

Kontrola usnesení.
Schválení „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2016/2017“.
Kontejnery na tříděný odpad.
Úprava komunikace u obchodu.
Rozpočtové opatření č. 7 a 8/2017.
Žádost o dotaci z POV – na rok 2018.
Stanovení inventarizační komise.
Různé.

1.) Kontrola usnesení
Všechny body z minulého usnesení byly splněny.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

2.) Schválení „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2016/2017“
OZ bylo seznámeno s Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2016/2017. Uvedené
informace bere na vědomí.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

3.) Kontejnery na tříděný odpad
Z provozních, bezpečnostních a hygienických důvodů dojde k přesunutí kontejnerů na tříděný
odpad z prostoru za místní prodejnou k ostatním kontejnerům na tříděný odpad. Všechny
kontejnery na tříděný odpad tedy budou na jednom místě, a to u „Louže“. V souvislosti
s tímto přesunem OZ ruší plánované provedení obezdívky kolem kontejnerů, schválené na
zasedání dne 20.9.2017.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
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4.) Úprava komunikace u obchodu
U místní prodejny dojde k rozšíření a zpevnění komunikace. Provedené úpravy zlepší průjezd
zásobovacích vozů k prodejně.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

5.) Rozpočtové opatření č. 7 a 8/2017
OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2017 a č. 8/2017.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

6.) Žádost o dotaci z POV – na rok 2018
OZ rozhodlo zažádat o dotaci z POV na rok 2018. Žádost se bude týkat úpravy veřejného
prostranství v obci.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

7.) Stanovení inventarizační komise
OZ stanovilo inventarizační komisi ve složení: Marie Antonyová, Aleš Augustin, Michal
Říšský. Úkolem komise bude provedení inventarizace majetku Obce Záboří.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

8.) Různé
• Zdobení vánočního stromu na návsi v Záboří se uskuteční v neděli, 26.11.2017
v dopoledních hodinách.
• Tradiční Vánoční koncert se uskuteční v pátek 22.12.2017. Program začne v 17:00 h.
na návsi a bude pokračovat v kostele sv. Petra a Pavla.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Zapsala: Mgr. Ludmila HRUBÁ………………….

Ověřovatelé: Roman ŘÍHA……….……………….
Vladimír ČAPEK..…………………..
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Usnesení
z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 6/2017 ze dne 8.11.2017 od 18:00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.

OZ odsouhlasilo, projednalo a schválilo:
1.) Kontrola usnesení - všechny body z minulého usnesení splněny.
2.) OZ schválilo a bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017.
3.) OZ projednalo o schválilo přesunutí kontejnerů na tříděný odpad z prostoru za místní
prodejnou. Kontejnery budou přesunuty z provozních, bezpečnostních a hygienických důvodů
k ostatním kontejnerům na tříděný odpad, k „Louži“. V souvislosti s tímto přesunem OZ ruší
plánované provedení obezdívky kolem kontejnerů, schválené na zasedání dne 20.9.2017.
4.) OZ projednalo a schválilo rozšíření a zpevnění komunikace u místní prodejny. Tyto
úpravy zajistí lepší průjezd zásobovacích vozů k prodejně.
5.) OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2017 a č. 8/2017.
6.) OZ schválilo podání žádosti o dotaci z POV na rok 2018 na úpravu veřejného prostranství
v obci.
7.) OZ stanovilo inventarizační komisi ve složení: Marie Antonyová, Aleš Augustin, Michal
Říšský.

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

Ověřili: Roman ŘÍHA……….………………..
Vladimír ČAPEK..……………………

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

