Zápis z veřejného zasedání
OZ Obce Záboří č. 9/2013 ze dne 30.12.2013 od 18:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří
__________________________________________________________________________

Přítomni: dle prezenční listiny
Zapisovatel: Jakub Founě
Ověřovatelé: Petr Majer, 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) Schválení rozpočtu Obce Záboří na rok 2014
3) Poskytnutí příspěvku pro SOB
4) Žádost o pokácení smrků u bytovky č.p.84
5) Rozpočtová změna č. 8/2013
6) Stanovení poplatků na rok 2014
7) Prodej pozemku p.č. 857/6 (odměřený z 857/4) vše v k.ú. Záboří
8) Různé

1) Kontrola usnesení
Všechny body z minulého usnesení splněny.

2) Schválení rozpočtu Obce Záboří na rok 2014
OZ projednalo a schválilo rozpočet Obce Záboří na rok 2014. Rozpočet byl navržen a
schválen jako přebytkový.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Poskytnutí příspěvku pro SOB
OZ schválilo poskytnutí příspěvku pro Svazek obcí Blatenska (SOB) na společný projekt
SOB v částce 6160,20 Kč. Příspěvek bude použit na financování aktualizace programu
MISYS a na úhradu projektu na revitalizaci zeleně na hřbitově.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Žádost o pokácení smrků u bytovky č.p.84
OZ odsouhlasilo pokácení těchto 2 smrků a dále jívy za obchodem.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

5) Rozpočtová změna č. 8/2013
OZ schvaluje rozpočtovou změnu č. 8/2013.

6) Stanovení poplatků na rok 2014
OZ odsouhlasilo ponechat poplatky na rok 2014 ve stejné výši jako v roce 2013.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

7) Prodej pozemku p.č. 857/6 (odměřený z 857/4) vše v k.ú. Záboří
Na základě předložené žádosti OZ souhlasilo s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č.
857/6 (odměřený z 857/4) vše v k.ú. Záboří o výměře 136m2.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

8) Různé
8 a) OZ projednalo a schválilo podání žádosti o grant Jihočeského kraje na dostavbu
kanalizace – trasa „C“. Tato trasa bude oddělena z kompletního projektu, který byl zpracován
v roce 2008. Tento projekt není možné, vzhledem k jeho finanční náročnosti, realizovat
najednou. Další části budou řešeny v příštích letech. Zpracování žádosti o dotaci a
provedením výběrového řízení rozhodlo OZ pověřit firmu DOTIN, s.r.o., Vřesová 650/23,
České Budějovice 4.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

8 b) Starosta seznámil členy OZ s peticí zaslanou žáky druhého stupně ZŠ Záboří, ve které
žáci upozorňují na nízkou teplotu ve třídách. Záležitost je již řešena s ředitelem ZŠ a MŠ
Záboří.

8 c) Dále bylo OZ seznámeno s peticí požadující zachování počtu poboček pošt v ČR.

