Zápis z veřejného zasedání
OZ Obce Záboří č. 9/2012 ze dne 27.12.2012 od 18:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří
__________________________________________________________________________
Přítomni: dle prezenční listiny
Zapisovatel: Ing. Bc. Jakub Founě
Ověřovatelé: Blanka Potůčková, Pavel Marek
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) Rozpočet obce na rok 2013
3) Rozpočtový výhled obce na rok 2014-18
4) Místní poplatky
5) Dodatek ke smlouvě – svoz komunálního odpadu
6) Vnitřní směrnice – ocenění majetku a stanovení hlediska významnosti
7) Rozpočtová změna č. 6/2012
8) Informace starosty – různé
Navržený program byl schválen hlasy všech přítomných zastupitelů.

1) Kontrola usnesení
Všechny body z minulého usnesení splněny.

2) Rozpočet obce na rok 2013
OZ projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2013. Rozpočet byl navržen a schválen jako
přebytkový a byl vyvěšen na úřední desce obce.
Pro: 8

Proti: 0

3) Rozpočtový výhled obce na rok 2014-18
OZ schválilo rozpočtový výhled obce na roky 2014-18.

Zdržel se: 0

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Místní poplatky
OZ odsouhlasilo ponechat výši místních poplatků (odpad, psi) a cenu vodného/stočného pro
rok 2013 ve stejné výši jako v roce letošním. Obec Záboří děkuje všem, kteří třídí odpad a
žádá i ostatní, aby se do třídění zapojili, neboť z vytříděného odpadu získává obec finanční
prostředky do svého rozpočtu. Pokud v letošním roce poroste množství odpadu uloženého na
skládku, bude nutné uvažovat o zvýšení poplatku za svoz a likvidaci odpadu pro rok 2014.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

5) Dodatek ke smlouvě – svoz komunálního odpadu
OZ odsouhlasilo dodatek ke smlouvě o zajištění svozu a likvidaci komunálního odpadu s
Technickými službami města Blatná. Dochází ke zvýšení ceny za uložení 1 tuny komunálního
odpadu na skládce odpadů o 100Kč/t na 950Kč/t.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

6) Vnitřní směrnice – ocenění majetku a stanovení hlediska významnosti
Na základě zákona č. 563/1991Sb. a vyhlášky č. 410/2009 Sb. OZ schválilo vnitřní směrnici Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji a vnitřní směrnici ke stanovení
hlediska významnosti.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

7) Rozpočtová změna č. 6/2012
OZ odsouhlasilo rozpočtovou změnu č. 6/2012.
Pro: 8

Zapsal: Ing. Bc. Jakub Founě
Ověřili: Blanka Potůčková
Pavel Marek

Proti: 0

Zdržel se: 0

