OBEC ZÁBOŘÍ
Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Záboří č. 7 ze dne 2. 8. 2019 od 18.00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří
Přítomno: 6 členů OZ, 1 omluven, 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. Stanovení ceny a podmínek pronájmu kulturního domu a komunitního centra č.p. 4
5. Cyklistický závod – Memoriál Christiana Battaglii – 10.8.2019
6. 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 6 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. 6 byla splněna.
Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

4. Stanovení ceny a podmínek pronájmu kulturního domu a komunitního centra č.p. 4
OZ upřesnilo a doplnilo podmínky pronájmu sálu v místním kulturním domě. Poplatek činí
pro místní občany za soukromou akci 500 Kč + energie, pro všechny komerční akce činí
poplatek 5 000 Kč + energie. Na každý pronájem bude vystavena smlouva a při jejím podpisu
bude vybrána vratná kauce 5 000 Kč, ze které se budou případně hradit vzniklé škody. Další
podrobnosti budou uvedeny ve smlouvě.
OZ stanovilo podmínky pronájmu opraveného komunitního centra č. p. 4 (klubovny).
Pronájem bude možný pouze pro místní občany k pořádání soukromých akcí. Poplatek činí
500 Kč za akci + energie. Na každý pronájem bude vystavena smlouva a při podpisu bude
vybrána vratná kauce 2 000 Kč, ze které se budou případně hradit vzniklé škody. Jestliže bude
objekt odevzdán v pořádku, kauce se vrátí celá. Další podrobnosti budou uvedeny ve
smlouvě.
Návrh usnesení: OZ schvaluje podmínky pronájmu sálu v místním kulturním domě.
Poplatek pro místní občany činí 500 Kč za soukromou akci + energie. Za každou
komerční akci je stanoven poplatek 5 000 Kč + energie. Rovněž musí nájemce složit
vratnou kauci 5 000 Kč pro případnou úhradu vzniklých škod. Dále zastupitelé
schvalují podmínky pronájmu komunitního centra č. p. 4 (klubovna). Pronájem je
možný pouze pro místní občany k pořádání soukromých akcí za 500 Kč za akci +

energie. Nájemce musí složit vratnou kauci 2 000 Kč pro případnou úhradu vzniklých
škod.
Výsledek hlasování: pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno

5. Cyklistický závod – Memoriál Christiana Battaglii – 10.8.2019
Starostka informovala ostatní zastupitele o cyklistickém závodu Memoriál Christiana
Battaglii. Proběhne v sobotu 10. 8. 2019 a start a cíl bude v Záboří. Pořadatelem závodu je
CK Příbram, z.s., který zajišťuje veškerou organizaci. Občané budou informováni formou
letáčků do schránky a hlášením v místním rozhlasu. Pořadatel požádal OZ o zajištění květin
pro závodníky.
Návrh usnesení: OZ schvaluje konání cyklistického závodu Memoriál Christiana
Battaglii dne 10. 8. 2019 a nákup květin pro závodníky.
Výsledek hlasování: pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

6. Různé
Starostka Obce informovala zastupitele o žádosti paní xxxxxxxxxxx o povolení kácení dřevin
na pozemku v jejím vlastnictví. Žádost bude posouzena obecním úřadem a bude rozhodnuto
dle platné legislativy.

Zápis vyhotoven dne 5. 8. 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. 7 konaném dne 2. 8. 2019
od 18.00 hodin na OÚ Záboří

Přijatá usnesení
1. Zastupitelé schvalují program schůze.
2. Všechna usnesení z minulé schůze č. 6 byla splněna.
3. OZ schvaluje podmínky pronájmu sálu v místním kulturním domě.
Poplatek pro místní občany činí 500 Kč za soukromou akci + energie.
Za každou komerční akci je stanoven poplatek 5 000 Kč + energie.
Rovněž musí nájemce složit vratnou kauci 5 000 Kč pro případnou
úhradu vzniklých škod. Dále zastupitelé schvalují podmínky
pronájmu komunitního centra č. p. 4 (klubovna). Pronájem je možný
pouze pro místní občany k pořádání soukromých akcí za 500 Kč za
akci + energie. Nájemce musí složit vratnou kauci 2 000 Kč pro
případnou úhradu vzniklých škod.
4. OZ schvaluje konání cyklistického závodu Memoriál Christiana

Battaglii dne 10. 8. 2019 a nákup květin pro závodníky.

Další informace:
- starostka Obce informovala zastupitele o Žádosti paní xxxxxxxxx o

povolení kácení stromů na pozemku v jejím vlastnictví.

Zápis ze zasedání byl vyhotoven dne 5. 8. 2019 a je k nahlédnutí na OÚ
Záboří

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

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

