Zápis z veřejného zasedání
OZ Obce Záboří č. 7/2013 ze dne 23.10.2013 od 18:00 hodin v kanceláři
Obecního úřadu v Záboří
__________________________________________________________________________
Přítomni: dle prezenční listiny
Zapisovatel: Ing. Bc. Jakub Founě
Ověřovatelé: Jindřich Votava, Jiří Čadek
Veřejné zasedání OZ zahájil starosta obce v 18:00 hod., navrhl ověřovatele zápisu a konstatoval, že
zastupitelstvo je schopné usnášet se ve všech bodech programu.

Program:
1) Kontrola usnesení
2) Rozpočtová změna č. 6/2013
3) Pronájem bytu v č.p. 86
4) Prodej pozemku p.č. 844/9 v k.ú. Záboří
5) Zeleň na hřbitově
6) Stanovení inventarizační komise
7) Různé
Navržený program byl schválen hlasy všech přítomných zastupitelů.

1) Kontrola usnesení
Všechny body z minulého usnesení splněny.

2) Rozpočtová změna č. 6/2013
OZ projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 6/2013
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Pronájem bytu v č.p. 86
Starosta Obce Záboří seznámil zastupitele s žádostmi o pronájem tohoto bytu. Do stanoveného termínu byly
doručeny 3 žádosti. Dále bylo navrženo a všemi hlasy schváleno tajné hlasování o budoucím nájemci.
Na základě tajného hlasování OZ odsouhlasilo uzavření nájemní smlouvy s Ludmilou Hrubou a Danielem
Brožem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu jednoho roku, výše nájemného byla stanovena na
3000Kč/měsíc, náklady na vytápění byly stanoveny na 1200Kč/měsíc. Nový nájemci po dohodě s Obcí
Záboří dohlédnou na provoz sportovní haly v Záboří (především zhasnutí světel a zamčení vstupu ve
večerních hodinách).

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4)Prodej pozemku p.č. 844/9 v k.ú. Záboří
Na základě vyhlášeného záměru OZ rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 844/9 v k.ú. Záboří o výměře 466 m2
manželům Rozkovcovým. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební parcelu, která je současným majitelem
léta bezplatně využívána, byla cena stanovena tak, jako u ostatních stavebních parcel, 160 Kč/ m2.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

5) Zeleň na hřbitově
OZ projednalo možnosti obnovy zeleně na hřbitově v Záboří a rozhodlo rozdělit tuto akci na 3 etapy,
přičemž v první etapě dojde v letošním roce k odstranění přestárlých, přerostlých a nestabilních thují (zerav
západní) v zadní části hřbitova hrozících zřícením a poškozením majetku a zdraví lidí. Dále dojde
k odfrézování pařezů. Zároveň je v současné době odbornou firmou zpracováván projekt na budoucí podobu
zeleně na hřbitově, na základě kterého budou na hřbitově v jarních měsících vysázeny nové rostliny (thuje,
keře, květiny).
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

6) Stanovení inventarizační komise
OZ odsouhlasilo členy inventarizační komise ve složení Jindřich Votava, Ing. Bc. Jakub Founě a František
Koutenský.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

7) Dodatek ke smlouvě
Starosta seznámil členy OZ s návrhem dodatku k nájemní smlouvě a ke smlouvě o hospodaření v lesních
porostech. OZ odsouhlasilo vyhlášení záměru na uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě o hospodaření
v lesích Obce Záboří uzavřené mezi Obcí Záboří a firmou KAISER, s.r.o. spočívající v prodloužení doby
nájmu do 31.12.2020.

8) Smlouva o poskytnutí podpory
OZ bylo seznámeno se zněním Smlouvy č. 13151083 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí a pověřilo starostu Obce Záboří podpisem této smlouvy. Uzavření této smlouvy souvisí s dotací na
zateplení MŠ Záboří.
Pro: 8

Proti: 0

Zapsal: Ing. Bc. Jakub Founě
Ověřili: Jindřich Votava
Jiří Čadek

Zdržel se: 0

