OBEC ZÁBOŘÍ
Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Záboří č. 6 ze dne 9. 7. 2019 od 18,00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří
Přítomno: 7 členů OZ, 1 host, jmenovitě dle prezenční listiny
Zapisovatel: Blanka Potůčková
Ověřovatelé: Michal Říšský
Vladimír Čapek
Program:
1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Schválení doporučení Výběrové komise na zhotovitele akce s názvem „Oprava sociálního
zařízení ve sportovní hale“
5. Schválení doporučení výběrové komise na zhotovitele akce s názvem „Úprava veřejného
prostranství“
6. Schválení doporučení Výběrové komise na zhotovitele akce s názvem „Výměna
garážových vrat v PZ Záboří“
7. Rozpočtové opatření č.6/2019
8. 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 – Blanku Potůčkovou a ověřovatele - Michala Říšského a Vladimíra Čapka.

2. Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu schůze.
Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují program schůze.
Výsledek hlasování: pro 7 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. 5 byla splněna.
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
4. Schválení doporučení výběrové komise na zhotovitele akce s názvem „Oprava
sociálního zařízení ve sportovní hale“
OZ projednalo doporučení výběrové komise, která navrhla zastupitelům ke schválení nabídku
firmy Martin Běle, Záboří 7, 387 34, který předložil nabídku s cenou 407 961,29 Kč bez
DPH, cena s DPH je 493 633,15 Kč.
Návrh usnesení: OZ schvaluje jako zhotovitele akce s názvem „Oprava sociálního
zařízení ve sportovní hale“ firmu Martin Běle, Záboří 7, 387 34, který předložil nabídku
s cenou 493 633,15 Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: pro 7

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno

5. Schválení doporučení Výběrové komise na zhotovitele akce s názvem „Úprava
veřejného prostranství“

OZ projednalo doporučení výběrové komise, která navrhla zastupitelům ke schválení nabídku
firmy DRAM Invest, s.r.o., Drachkov 21, 386 01 Strakonice, která předložila nabídku s cenou
518 523 Kč bez DPH, cena s DPH je 627 412 Kč.
Návrh usnesení: OZ schvaluje jako zhotovitele akce s názvem „Úprava veřejného
prostranství“ firmu DRAM Invest, s.r.o., Drachkov 21, 386 01 Strakonice, která
předložila nabídku s cenou 627 412 Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: pro 7

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

6. Schválení doporučení Výběrové komise na zhotovitele akce s názvem „Výměna
garážových vrat v PZ Záboří“
OZ projednalo doporučení výběrové komise, která navrhla zastupitelům ke schválení nabídku
firmy Lomax – František Krumpholc, Trojice 54, 335 01 Nepomuk, která předložila nabídku
s cenou 180 148 Kč bez DPH, cena s DPH je 217 980 Kč.

Návrh usnesení: OZ schvaluje jako zhotovitele akce s názvem „Výměna garážových vrat
v PZ Záboří“ firmu Lomax – František Krumpholc, Trojice 54, 335 01 Nepomuk, která
předložila nabídku s cenou 217 980 Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: pro 7

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno
7. Rozpočtové opatření č.6/2019
Starostka obce seznámila ostatní zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 6/2019.
Návrh usnesení: OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019.
Výsledek hlasování: pro 7

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno
8. Různé
a) OZ jako zřizovatel ZŠ bylo seznámeno a souhlasí s přijetím účelově určeného
finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. Jedná se o dar ve výši 4825

Kč k uhrazení stravného ve školní jídelně pro jednoho žáka na období 2. 9. 2019 – 31. 12.
2019.
Návrh usnesení: OZ souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
Výsledek hlasování: pro 7

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno
b) OZ se seznámilo se žádostí manželů xxxxxxxxxxxxxxx o výměnu části pozemku p.č.
416/43 – travní porost, v k.ú. Záboří o výměře 6261 m². Výměnou nabízejí pozemky: p.č. 563
– travní porost 3393 m², p.č. 266/1 – travní porost 2494 m² a p.č. 266/3 – travní porost 419
m², vše v k.ú. Záboří.
Návrh usnesení: OZ schvaluje žádost manželů xxxxxxxxxxxxxxxx o výměnu části
pozemku p.č. 416/43 – travní porost o výměře 6261 m² v k.ú. Záboří za pozemky p.č.:
563 – travní porost 3393 m², 266/1 – travní porost 2494 m² a 266/3 – travní porost 419
m², vše v k.ú. Záboří.
Výsledek hlasování: pro 7

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno
c) Starostka informovala ostatní zastupitele o požadavku církve na uzavření farského dvora
a přesunu cesty vedoucí k ČOV.

Zápis vyhotoven dne 14. 7. 2019

Zapsala: Blanka Potůčková………………………………………………
Ověřovatelé: Michal Říšský ………………………………………………….
Vladimír Čapek………………………………………………...
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. 6 konaném dne 9. 7. 2019
od 18.00 hodin na OÚ Záboří

Přijatá usnesení
1. Zastupitelé schvalují program schůze.
2. Všechna usnesení z minulé schůze č. 5 byla splněna.
3. OZ schvaluje jako zhotovitele akce s názvem „Oprava sociálního
zařízení ve sportovní hale“ firmu Martin Běle, Záboří 7, 387 34,
který předložil nabídku s cenou 493 633,15 Kč vč. DPH.
4. OZ schvaluje jako zhotovitele akce s názvem „Úprava veřejného
prostranství“ firmu DRAM Invest, s.r.o., Drachkov 21, 386 01
Strakonice, která předložila nabídku s cenou 627 412 Kč vč. DPH.
5. OZ schvaluje jako zhotovitele akce s názvem „Výměna garážových
vrat v PZ Záboří“ firmu Lomax – František Krumpholc, Trojice 54,
335 01 Nepomuk, která předložila nabídku s cenou 217 980 Kč vč.
DPH.
6. OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019.
7. OZ souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru od
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.

8. OZ schvaluje žádost manželů xxxxxxxxxxxxx o výměnu části
pozemku p.č. 416/43 – travní porost o výměře 6261 m² v k.ú. Záboří
za pozemky p.č.: 563 – travní porost 3393 m², 266/1 – travní porost
2494 m² a 266/3 – travní porost 419 m², vše v k.ú. Záboří.

Zápis ze zasedání byl vyhotoven dne 14. 7. 2019 a je k nahlédnutí na OÚ
Záboří

Zapsala: Blanka Potůčková……………………………………..

Ověřili: Michal Říšský……………………………………………..
Vladimír Čapek……………………………………………
Starostka obce: Mgr. Ludmila Brožová………………………….

