Zápis
z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 7/2016 ze dne 9.11.2016 od 19:00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.

Přítomni: všichni členové OZ
Zapisovatel: Mgr. Ludmila Hrubá
Ověřovatelé: Roman Říha, Michal Říšský
Starosta obce zahájil veřejné zasedání OZ v 19:00 hod., navrhl zapisovatele, ověřovatele zápisu a
konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné ve všech bodech programu.
Před projednáváním jednotlivých bodů navrhl starosta obce rozšíření programu zasedání o bod č. 11)
Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č.p. 86.
Program:
1.) Kontrola usnesení.
2.) Darovací smlouva – finanční dar pro SOB (5 500,- Kč).
3.) Darovací smlouva – věcný dar pro Obec Záboří.
4.) Schválení „Strategický rámec MAP“ - záměry zřizovaných škol do IROP.
5.) Žádost o zřízení vodovodní přípojky – RD p.č. 66/2, č.p. 85 a 101.
6.) Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2015/2016.
7.) Rozpočtové opatření č. 9 a 10/2016.
8.) Stanovení inventarizační komise.
9.) Schválení směnné smlouvy (TJ ZD Záboří – Obec Záboří).
10.) Žádost o dotace z POV na rok 2017.
11.) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu v č.p.86.

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

2.) Darovací smlouva – finanční dar pro SOB (5 500,- Kč)
OZ schválilo darovací smlouvu mezi Obcí Záboří a Svazkem obcí Blatenska. Předmětem smlouvy je
poskytnutí finančního daru v hodnotě 5 500,- Kč od Obce Záboří. Finanční prostředky budou sloužit Svazku
obcí Blatenska k podpoře vydání knihy pro děti.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

3.) Darovací smlouva – věcný dar pro Obec Záboří

OZ schválilo darovací smlouvu mezi Svazkem obcí Blatenska a Obcí Záboří. Předmětem smlouvy je
poskytnutí věcného daru od Svazku obcí Blatenska – 50 ks knih pro děti. Knihy mohou být použity např.
v rámci propagace vlastní obce, regionu.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

4.) Schválení „Strategický rámec MAP“ - záměry zřizovaných škol do IROP (Integrovaný regionální
operační program)
a) OZ schvaluje seznam investičních a dalších priorit škol zřizovaných obcí Záboří uvedených v příloze pro
zařazení do Strategického rámce MAP, který je součástí Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání
Blatensko, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000413,
b) OZ schvaluje použít finančních prostředků z rozpočtu obce na předfinancování investičních a dalších
priorit škol zřizovaných obcí Záboří v rámci připravovaných výzev IROP za podmínky spolufinancování z
prostředků školy v případě schválení příslušné dotace.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

5.) Žádost o zřízení vodovodní přípojky – RD p.č. 66/2, č.p. 85 a 101
OZ schválilo rozšíření vodovodního řadu a vybudování vodovodní přípojky pro RD p.č. 66/2 a domy č.p. 85
a 101 (pí. Hrubá, p. Švec a pí. Vodičková).
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

6.) Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2015/2016
OZ bylo seznámeno s Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2015/2016. Uvedené informace bere
na vědomí.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

7.) Rozpočtové opatření č. 9 a 10/2016
OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2016 a č. 10/2016.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

8.) Stanovení inventarizační komise
OZ stanovilo inventarizační komisi ve složení: Marie Antonyová, Aleš Augustin, Michal Říšský. Úkolem
komise bude provedení inventarizace majetku Obce Záboří.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

9.) Schválení směnné smlouvy (TJ ZD Záboří – Obec Záboří)

OZ odsouhlasilo výměnu pozemků mezi Obcí Záboří a TJ ZD Záboří, z.s. Jedná se o výměnu pozemků p.č.
845/3 a p.č. 848/5 za pozemek p.č. 842/3. Jde o část pozemku pod tenisovými kurty a zatravněnou plochu
vedle tenisových kurtů. Po výměně uvedených pozemků bude celá plocha tenisových kurtů patřit TJ ZD
Záboří, z.s. a zatravněná plocha vedle kurtů bude patřit Obci Záboří.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

10.) Žádost o dotace z POV (Program obnovy venkova) na rok 2017
OZ rozhodlo zažádat o dotaci z POV na rok 2017. Žádost se bude týkat úpravy veřejného prostranství
v obci.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

11.) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č.p. 86
OZ vyhovělo žádosti sl. Hrubé a p. Brože a schválilo prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu v č.p.
86 do 30.11.2017.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

Různé
• p. Lávička a sl. Ulrichová se po projednání nabídky Obce Záboří rozhodli část pozemku p.č. 860/1 o
výměře cca 110 m2 neprodávat.
• Kalendáře SOB na rok 2017 obdrží i letos každá domácnost v obci.
• Proběhla kontrola zateplení školy, školní jídelny a sportovní haly. Při kontrole nebyly zjištěny žádné
nedostatky.
• Obec Záboří poskytne stejně jako v minulých letech finanční příspěvek na Mikulášskou nadílku.
• Zdobení vánočního stromu na návsi v Záboří se uskuteční na 1. adventní neděli, 27.11.2016
v dopoledních hodinách.
• Tradiční Vánoční koncert bude ve čtvrtek 22.12.2016. Program začne v 17:00 h. na návsi a bude
pokračovat v kostele sv. Petra a Pavla.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

Zapsala: Mgr. Ludmila HRUBÁ……………………

Ověřovatelé: Roman ŘÍHA……….………………...

Michal ŘÍŠSKÝ………………………

Usnesení
z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 7/2016 ze dne 9.11.2016 od 19:00 hod. v kanceláři
Obecního úřadu v Záboří.

OZ projednalo, schválilo a bere na vědomí:
1.) OZ schválilo rozšíření programu zasedání o další bod, a to prodloužení nájemní
smlouvy na pronájem bytu č.p. 86.
2.) Kontrola usnesení – všechny body z minulého usnesení byly splněny.
3.) OZ schválilo darovací smlouvu mezi Obcí Záboří (dárce) a Svazkem obcí Blatenska
(obdarovaný). Předmětem darovací smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši
5 500,- Kč na podporu vydání knihy pro děti.
4.) OZ schválilo darovací smlouvu mezi Svazkem obcí Blatenska (dárce) a Obcí Záboří
(obdarovaný). Předmětem smlouvy je poskytnutí věcného daru – celkem 50 ks knih
pro děti.
5.) OZ schválilo zprávu k bodu: Strategický rámec MAP – záměry zřizovaných škol do
IROP.
a) OZ schvaluje seznam investičních a dalších priorit škol zřizovaných obcí Záboří
uvedených v příloze pro zařazení do Strategického rámce MAP, který je součástí
Místního
akčního
plánu
rozvoje
vzdělávání
Blatensko,
reg.
č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000413,
b) OZ schvaluje použít finančních prostředků z rozpočtu obce na předfinancování
investičních a dalších priorit škol zřizovaných obcí Záboří v rámci připravovaných
výzev IROP za podmínky spolufinancování z prostředků školy v případě schválení
příslušné dotace.
6.) OZ schválilo žádost o rozšíření vodovodního řadu a zřízení vodovodní přípojky pro
RD p.č. 66/2 a domy č.p. 85 a 101.
7.) OZ schválilo a bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok
2015/2016.
8.) OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2016 a č. 10/2016.
9.) OZ stanovilo inventarizační komisi ve složení: Marie Antonyová, Aleš Augustin,
Michal Říšský.
10.) OZ projednalo a schválilo směnnou smlouvu mezi Obcí Záboří a TJ ZD Záboří, z.s..
Předmětem smlouvy je výměna pozemků p.č. 845/3 a p.č. 848/5, zapsaných na listu
vlastnictví č. 1, v k.ú. Záboří u Blatné (789313), které jsou ve vlastnictví Obce Záboří,
za pozemek p.č. 842/3, zapsaný na listu vlastnictví č. 466, v k.ú. Záboří u Blatné
(789313), který je ve vlastnictví TJ ZD Záboří, z.s.
11.) OZ rozhodlo podat žádost o dotaci z POV na rok 2017 na úpravu veřejného
prostranství v obci.

12.) OZ schválilo prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č.p. 86. Smlouva se
prodlužuje do 30.11.2017.

Zapsala: Mgr. Ludmila HRUBÁ………………
Ověřili: Roman ŘÍHA………..………………..
Michal ŘÍŠSKÝ……………………...
Starosta obce: Ing. Václav KURZ……………..

