OBEC ZÁBOŘÍ
Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Záboří č. 8 ze dne 24. 9. 2019 od 19.00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří
Přítomno: 7 členů OZ, jmenovitě dle prezenční listiny
Zapisovatel: Blanka Potůčková
Ověřovatelé: Michal Říšský
Michal Běle

Program:
1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Rozpočtové opatření č. 7/2019
5. Různé

1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starostka obce zahájila veřejné zasedání zastupitelstva v 19.00 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 Michala Běleho.

2. Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu schůze.
Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují program schůze.
Výsledek hlasování: pro 7 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. 7 byla splněna.
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

4. Rozpočtové opatření č. 7/2019
Starostka obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 7/2019. Zastupitelé jej vzali
na vědomí.
Návrh usnesení: Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2019.
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

5. Různé
a) prodloužení nájemní smlouvy p. XXXXX XXXXXX, č. p. 54
Z důvodu soustavného porušování podmínek nájemní smlouvy ze strany nájemnice
XXXXXX XXXXXXX se zastupitelé rozhodli tuto smlouvu prodloužit pouze do 31. 12.
2019. Nebude-li do té doby uhrazen celý dluh a poplatky placeny řádně a včas, nebude
nájemní smlouva již dále prodloužena.

Návrh usnesení: OZ prodlužuje nájemní smlouvu p. XXXXX XXXXX , č. p. 54 do 31.
12. 2019.

Výsledek hlasování: pro 7

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

b) projekt Škola pro budoucnost II
Ředitel ZŠ a MŠ požádal Obec Záboří, jakožto zřizovatele, o souhlas se zapojením do
projektu Škola pro budoucnost II, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013798 v rámci OP
VVV. Žadatel se zavazuje, že bude zřizovatele informovat o schválení projektu a výši
prostředků.
Návrh usnesení: OZ schvaluje zapojení Základní a Mateřské školy Záboří do projektu
Škola pro budoucnost II, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013798 v rámci OP VVV.
Výsledek hlasování: pro 7

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

c) změna formy finančního daru při Vítání občánků
Do současnosti byl finanční dar 2000,- pro nové občánky předáván při Vítání občánků
formou vkladní knížky, která byla pro tento účel založena. Zastupitelé se rozhodli předávání
zjednodušit a od nynějška bude tato částka předávána rodičům v hotovosti.
Návrh usnesení: OZ schvaluje změnu v předávání finančního daru 2000,- pro nové
občánky. Od nynějška bude tato částka při Vítání občánků předávána rodičům
v hotovosti.
Výsledek hlasování: pro 7

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno

d) Tradiční Vánoční koncert se uskuteční 20. 12. 2019. Program začne v 17.00 hod. u
autobusové zastávky a bude pokračovat v kostele sv. Petra a Pavla.

Zápis vyhotoven dne 29. 9. 2019
Zapsala: Blanka Potůčková………………………………………………

Ověřovatelé: Michal Říšský …………………………………………….
Michal Běle………………………………………………...
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. 8 konaném dne 24. 9.
2019 od 19.00 hodin na OÚ Záboří

Přijatá usnesení
1. Zastupitelé schvalují program schůze.
2. Všechna usnesení z minulé schůze č. 7 byla splněna.
3. Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2019.
4. OZ prodlužuje nájemní smlouvu p. XXXX XXXX, č. p. 54 do 31. 12.
2019.
5. OZ schvaluje zapojení Základní a Mateřské školy Záboří do projektu
Škola pro budoucnost II, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013798
v rámci OP VVV.
6. OZ schvaluje změnu v předávání finančního daru 2000,- pro nové
občánky. Od nynějška bude tato částka při Vítání občánků předávána
rodičům v hotovosti.

Zápis ze zasedání byl vyhotoven dne 29. 9. 2019 a je k nahlédnutí na OÚ
Záboří

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

Ověřili: Michal Říšský………………………………………….
Michal Běle……………………………………………..
Starostka obce: Mgr. Ludmila Brožová………………………….

