Zápis z veřejného zasedání
OZ Obce Záboří č. 8/2013 ze dne 27.11.2013 od 18:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří
__________________________________________________________________________

Přítomni: dle prezenční listiny
Zapisovatel: Ing. Bc. Jakub Founě
Ověřovatelé: Blanka Potůčková, Josef Vydra
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) Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2012/13
3) Uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě o hospodaření v lesních porostech Obce
Záboří
4) Žádost o dotaci z POV na rok 2014 – stanovení konkrétní akce
5) Rozpočtová změna č. 7/2013
6) Prodej pozemku p.č. 416/33 (odměřený z 416/1) vše v k.ú. Záboří
7) Žádost o prodej části pozemku č. 412/1 a 413 vše v k.ú. Záboří
8) Rozpočet Obce Záboří na rok 2014
9) Informace starosty, různé
Navržený program byl schválen hlasy všech přítomných zastupitelů.

1) Kontrola usnesení
Všechny body z minulého usnesení splněny.

2) Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2012/13
OZ bylo seznámeno s výroční zprávou o činnosti ZŠ a MŠ Záboří za školní rok 2012/13. OZ
tuto výroční zprávu schvaluje.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě o hospodaření v lesních porostech
Obce Záboří
OZ projednalo a odsouhlasilo uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě o hospodaření
v lesních porostech Obce Záboří. Jedná se prodloužení nájemní smlouvy se společností
KAISER, s.r.o. do 31.12. 2020 a zvýšení nájemného o 100% oproti období minulému.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Žádost o dotaci z POV na rok 2014 – stanovení konkrétní akce
OZ projednalo jednotlivé možnosti, které by mohly být spolufinancovány z POV (Program
obnovy venkova). OZ souhlasilo s tím, že v příštím roce dojde k opravě budovy č.p. 54, která
nebyla v minulosti udržována a je ve špatném stavu. Bude opravena fasáda (zednické práce +
nátěr barvou), vyměněna okna a vstupní dveře. Jedná se o další krok, kterým se OZ snaží
zlepšit stav léta zanedbaných obecních budov.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

5) Rozpočtová změna č. 7/2013
OZ projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 7/2013. Rozpočtová změna souvisí
především s výdaji na zateplení MŠ Záboří
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

6) Prodej pozemku p.č. 416/33 (odměřený z 416/1) vše v k.ú. Záboří)
Na základě vyhlášeného záměru OZ odsouhlasilo prodej pozemku p.č. 416/33 (odměřený
z 416/1) vše v k.ú. Záboří) o výměře 220 m2 panu Founěmu, který byl jediným zájemcem, za
cenu 40 Kč/m2. Sepsání kupní smlouvy a návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí
kupující, daň z převodu nemovitosti hradí prodávající.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1

7) Žádost o prodej části pozemku č. 412/1 a 413 vše v k.ú. Záboří
OZ projednalo žádost manželů Martiny a Libora Kurzových, kteří podali žádost o prodej části
pozemku č. 412/1 a 413 vše v k.ú. Záboří za účelem výstavby rodinného domu. Vzhledem
k tomu, že se jedná o cca 150 m2, které na stavbu rodinného domu nestačí, a navazující
pozemky nemá Obec Záboří dosud ve svém vlastnictví, nesouhlasilo OZ s vyhlášením záměru
na prodej části uvedených pozemků. Bude-li v budoucnu vyhlášen záměr na prodej
uvedených pozemků, zavazuje se OZ manžele Kurzovi o uvedené skutečnosti informovat.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1

8) Rozpočet Obce Záboří na rok 2014
Starosta Obce Záboří seznámil členy OZ s návrhem rozpočtu Obce Záboří na rok 2014.
Rozpočet je vyvěšen na úřední desce Obce Záboří.

9) Informace starosty, různé
a) Příspěvky na kulturní akce pořádané v Záboří
OZ schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 1000 Kč na pořádání šachového turnaje „Zábořská
věž“, dále schválilo příspěvek 1000 Kč na pořádání turnaje v sálové kopané „O pohár starosty
Obce Záboří“ a poskytnutí částky 1000 Kč + uhrazení nákladů na vytápění v KD U Divišů při
pořádání Mikulášské nadílky.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

b) Adventní koncert v kostele v Záboří proběhne dne 20.12.2013. Program bude zveřejněn.
c) I v letošním roce obdrží každá rodina v Záboří stolní kalendář.

Zapsal: Ing. Bc. Jakub Founě
Ověřili: Blanka Potůčková
Josef Vydra

