Zápis
z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 8/2015 ze dne 19.11.2015 od 19:00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.
Přítomno: 7 členů OZ, omluven 1 člen OZ. Jmenovitě dle prezenční listiny.
Zapisovatel: Mgr. Ludmila Hrubá
Ověřovatelé: Marie Antonyová, Aleš Augustin
Starosta obce zahájil veřejné zasedání OZ v 19:00 hod., navrhl zapisovatele, ověřovatele
zápisu a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné ve všech bodech programu.
Starosta obce před samotným projednáváním jednotlivých bodů navrhl rozšíření programu o
další bod, a to prodloužení nájemní smlouvy ze dne 20.11.2013 na pronájem bytu č.p. 86 (bod
č.9).
Program:
1.) Kontrola usnesení.
2.) Žádost o vyjádření a souhlas se stavbou – připojení nových odběrů el. energie
z distribuční sítě E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice.
3.) Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2014/2015.
4.) Rozpočtová opatření č.10, 11/2015.
5.) Udělení plné moci pro zastupování obce Záboří při sjednávání pojistných smluv a
řešení pojistných událostí.
6.) Pronájem pozemku p.č. 127/2 v k.ú. Záboří
7.) Stanovení inventarizační komise.
8.) Žádost o dotace z POV na rok 2016.
9.) Prodloužení nájemní smlouvy ze dne 20.11.2013 na pronájem bytu č.p. 86.
10.) Různé.

1.) Kontrola usnesení
Všechny body z minulého usnesení byly splněny.
Pro: 7, Proti: 0 , Zdržel se: 0

2.) Žádost o vyjádření a souhlas se stavbou – připojení nových odběrů el. energie
z distribuční sítě E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice
OZ projednalo a o schválilo žádost o vyjádření a souhlasu se stavbou. Jedná se o položení
elektrického kabelu pro nově vzniklé stavební parcely. Stávající zemní kabel NN bude
v pozemku p.č. 416/11 odkopán, naspojkován a bude ukončen v nových kabelových pilířích
na p.č. 416/1, 39, 34.

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

3.) Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2014/2015
OZ bylo seznámeno s Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2014/2015. Uvedené
informace schvaluje a bere na vědomí.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

4.) Rozpočtová opatření č. 10 a č.11/2015
OZ bere na vědomí rozpočtová opatření č.10 a č.11/2015.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

5.) Udělení plné moci pro zastupování Obce Záboří při sjednávání pojistných smluv a
řešení pojistných událostí
OZ projednalo a schválilo udělení plné moci firmě RENOMIA, a.s., Holandská 8, 639 00
Brno. Jménem firmy jedná zprostředkovatel, pan Jaroslav Křivanec. Plná moc se vztahuje na
zpracování nabídky pojištění, zprostředkování sjednání, rozšíření, případně přepracování
pojistných smluv mezi pojišťovnou a Obcí Záboří. Dále se plná moc vztahuje i na řešení
škodných a pojistných událostí.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

6.) Pronájem pozemku p.č. 127/2 v k.ú. Záboří
OZ projednalo a schválilo výzvu k pronájmu pozemku p.č.127/2 v k.ú. Záboří. Na tomto
pozemku se nachází objekt občanské vybavenosti č.p. 87. Kontrolou nepronajatých pozemků
bylo zjištěno, že pozemek, na kterém se č.p. 87 nachází je ve vlastnictví ČR - Státního
pozemkového úřadu. Obec Záboří uzavře se Státním pozemkovým úřadem nájemní smlouvu
a později bude žádat o odkoupení pozemku. Zároveň je Obec Záboří povinna za tento
pozemek zaplatit nájem zpětně, a to do roku 1992.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

7.) Stanovení inventarizační komise
OZ stanovilo inventarizační komisi pro provedení inventarizace majetku Obce Záboří ve
složení Marie Antonyová, Aleš Augustin, Michal Říšský.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

8.) Žádost o dotace z POV na rok 2016
OZ rozhodlo zažádat o dotace z POV (Program obnovy venkova) na rok 2016.
První žádost se bude týkat dotace na opravu místních komunikací v obci Záboří.
Druhá žádost bude podána prostřednictvím SMOOS Strakonice (Svazek měst a obcí okresu
Strakonice). Jedná se o pořízení 10 ks pivních setů (2x lavička, 1x stůl).
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

9.) Prodloužení nájemní smlouvy ze dne 20.11.2013 na pronájem bytu č.p. 86
OZ schválilo prodloužení nájemní smlouvy ze dne 20.11.2013 na pronájem bytu č.p. 86,
dodatkem č. 2
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

10.) Různé
OZ schválilo rozšíření veřejného osvětlení okolo nádrže „Louže“.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
OZ schválilo na základě stížností ze strany nájemců hrobů další etapu údržby zeleně na
hřbitově v Záboří. Údržbu provede opět firma Arbocom, s.r.o. Nepomuk.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Starosta obce dále informoval OZ o:
a.) návrhu rozpočtu na rok 2016, který je v současnosti sestaven a vyvěšen,
b.) ořezávání dřevin, které bude provádět firma E.ON. Ořez si bude firma domlouvat
individuálně s občany, kterých se tato akce týká,
c.) soutěži O nejlepší kroniku Blatenska, která probíhala od září letošního roku pod záštitou
SOB. Posuzovány byly zápisy z let 2012 a 2013 v kategoriích obcí do 200 obyvatel a nad 200
obyvatel. Odborná komise hodnotila obsah a členění zápisů, stylistickou úroveň, grafickou
stránku a přílohy ke kronice. Dne 4. 11. 2015 byl v rámci vzdělávací akce pro kronikáře
„Kronika obce“ v Hajanské hospodě vyhlášen vítěz a tím byla kronika obce Záboří. Zápisy
bývalého kronikáře Jaroslav Vorby zaujaly porotu svojí originalitou, původností, ale i
grafickou úpravou,
d.) zdobení vánočního stromu na návsi v Záboří proběhne v sobotu 28.11.2015. Strom bude
rozsvícen na 1. adventní neděli, kdy zároveň budou probíhat před Zábořskou hospůdkou
adventní trhy,
e.) Mikulášské nadílce pro děti, která proběhne v neděli 6.12.2015 od 14:00 v sále Zábořské
hospůdky. Obec Záboří jako každoročně poskytne na tuto akci finanční příspěvek,
f.) tradičním Vánočním koncertě, který proběhne dne 22.12.2015 od 17:00 na návsi v Záboří a
v kostele sv. Petra a Pavla,

Zapsala: Mgr. Ludmila HRUBÁ……………………

Ověřovatelé: Marie ANTONYOVÁ……………….
Aleš AUGUSTIN…………………….

Usnesení
z veřejného zasedání OZ obce Záboří č. 8/2015 ze dne 19.11.2015 od 19:00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.

OZ projednalo a schválilo:
1.) OZ schválilo rozšíření programu zasedání o další bod, a to prodloužení nájemní smlouvy
ze dne 20.11.2013 na pronájem bytu č.p. 86.
2.) Kontrola usnesení - všechny body z minulého usnesení byly splněny.
3.) OZ schválilo žádost o vyjádření a souhlas se stavbou, která se týká připojení nových
odběrů el. energie z distribuční sítě E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice. Stávající zemní
kabel NN bude v pozemku p.č. 416/11 odkopán, naspojkován a bude ukončen v nových
kabelových pilířích na p.č. 416/1, 39, 34.
4.) OZ schválilo a bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2014/2015.
5.) OZ schválilo udělení plné moci pro zastupování Obce Záboří při sjednávání pojistných
smluv a řešení pojistných událostí. Zmocněncem je firma RENOMIA, a.s., Holandská 8,
639 00 Brno
6.) OZ schválilo uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 127/2 v k.ú. Záboří.
7.) OZ stanovilo inventarizační komisi ve složení Marie Antonyová, Aleš Augustin, Michal
Říšský
8.) OZ rozhodlo požádat o dotaci z POV na rok 2016 na opravu místních komunikací v obci
Záboří. Dále OZ rozhodlo požádat prostřednictvím SMOOS Strakonice o dotaci z POV na rok
2016, která se týká dodávky 10 ks pivních setů (1x stůl, 2x lavička).
9) OZ schválilo prodloužení nájemní smlouvy ze dne 20.11.2013 na pronájem bytu č.p. 86.
Smlouva byla prodloužena dodatkem č.2.
10) OZ schválilo rozšíření veřejného osvětlení okolo nádrže „Louže“.
11.) OZ schválilo další etapu údržby zeleně na hřbitově v Záboří. Údržbu provede firma
Arbocom, s.r.o. Nepomuk.

OZ bere na vědomí:
OZ bere na vědomí rozpočtové změny č.10 a č.11/2015.

Zapsala: Mgr. Ludmila HRUBÁ………….....................
Ověřili: Marie ANTONYOVÁ…………………………
Aleš AUGUSTIN……..……………………….
Starosta obce: Ing. Václav KURZ………………………

