Zápis
z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 5/2018 ze dne 20.6.2018 od 19:00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.

Přítomno: 8 členů OZ, 1 host, jmenovitě dle prezenční listiny.
Zapisovatel: Mgr. Ludmila Hrubá
Ověřovatelé: Marie Antonyová, Michal Říšský
Starosta obce zahájil veřejné zasedání OZ v 19:00 hod., navrhl zapisovatele, ověřovatele zápisu a
konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné ve všech bodech programu.
Před projednáváním jednotlivých bodů navrhl starosta obce rozšíření programu zasedání o 2 body,
viz. program.
Program:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
13.)
14.)
15.)

Kontrola usnesení.
Stanovení počtu členů zastupitelstva Obce Záboří – volební období 2018 - 2022.
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – garsonka č.p. 54.
Provozní řád výpočetní techniky – směrnice č. 2/2018.
Organizační řád Obce Záboří.
Žádost o výjimku z počtu žáků na šk. rok 2018/2019.
Schválení výsledku hospodaření a účetní závěrky příspěvkové organizace: Základní školy a
Mateřské školy Záboří za rok 2017.
Rozpočtové opatření č. 5/2018.
Závěrečný účet + zpráva o přezkumu hospodaření Obce Záboří za rok 2017.
Schválení účetní závěrky Obce Záboří za rok 2017.
Žádost o odkoupení části obec. pozemku p.č. 1035 v k.ú. Záboří – cca 20 m2.
Žádost o postavení trampolíny + bazénu.
Schválení Strategického dokumentu Obce Záboří na období 2018 – 2023.
Úprava veřejného prostranství – dotace z POV.
Různé

1.) Kontrola usnesení
Všechny body z minulého usnesení byly splněny.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
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2.) Stanovení počtu členů zastupitelstva Obce Záboří – volební období 2018 - 2022
OZ stanovilo na volební období 2018 – 2022 počet zastupitelů na 9 členů. Starosta dále informoval o
možnostech kandidování do OZ. Každý může kandidovat sám za sebe, v tom případě si musí na
petici voličů podporujících kandidaturu zajistit nejméně 17 podpisů. Existuje i možnost kandidovat
za sdružení nezávislých kandidátů, toto sdružení musí mít 9 kandidátů (podle počtu členů OZ) a na
petici voličů podporujících kandidaturu si musí sdružení sehnat 23 podpisů. Veškeré potřebné
dokumenty pro případné uchazeče o členství v OZ Obce Záboří jsou k dispozici na OÚ Záboří a
musí být odevzdány nejpozději do 31.7.2018 na MěÚ Blatná.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

3.) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – garsonka č.p. 54
OZ schválilo žádost o prodloužení nájemní smlouvy v garsonce č.p. 54 – paní Grecová, smlouva
bude prodloužena do 31.8.2019.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

4.) Provozní řád výpočetní techniky – směrnice č. 2/2018
OZ schválilo Provozní řád výpočetní techniky - směrnice č.2/2018.
Pro: 8 Proti: 0, Zdržel se: 0

5.) Organizační řád Obce Záboří
OZ schválilo Organizační řád Obce Záboří
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

6.) Žádost o výjimku z počtu žáků na šk. rok 2018/2019
OZ projednalo a schválilo žádost o výjimku z počtu žáků ZŠ Záboří a žádost o výjimku
z maximálního počtu žáků MŠ Záboří pro školní rok 2018/2019.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

7.) Schválení výsledku hospodaření a účetní závěrky příspěvkové organizace: Základní školy a
Mateřské školy Záboří za rok 2017
OZ schválilo výsledek hospodaření a účetní závěrku příspěvkové organizace „Základní škola a
Mateřská škola Záboří za rok 2017 – bez výhrad. Hospodářský výsledek ve výši 4 295,70,- Kč byl
převeden do rezervního fondu.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

8.) Rozpočtové opatření č. 5/2018
OZ bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2018.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
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9.) Závěrečný účet + zpráva o přezkumu hospodaření Obce Záboří za rok 2017
OZ projednalo závěrečný účet spolu se zprávou o přezkumu hospodaření Obce Záboří za rok 2017 –
bez výhrad. Zároveň přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o přezkumu
hospodaření:
• stav účtu 082 – Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných
movitých věcí k 31.12.2017…. 755 686,60,- Kč. (souhlasí)
• stav účtu 022 – Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí –
oprávky k 31.12.2017…. 753 514,60,- Kč. (rozdíl 2 172,- Kč)
Nedopatřením nebyly v roce 2017 u inv. č. 9201 – Digitální mobilní terminál (dar SDH) zapsány
oprávky ve výši 2 172,- Kč. Výše uvedená částka byla dopsána na inventární kartu dne 31.3.2018 –
dokl. č. 700011.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

10.) Schválení účetní závěrky Obce Záboří za rok 2017
OZ schválilo účetní závěrku Obce Záboří za rok 2017 – bez výhrad.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

11.) Žádost o odkoupení části obec. pozemku p.č. 1035 v k.ú. Záboří – cca 20 m2.
OZ projednalo a neschválilo žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č.1035 v k.ú. Záboří –
cca 20m2. Jedná se o část pozemku, na kterém je v současné době realizován projekt „Rekonstrukce
místní komunikace Za Pátkem, Záboří“. Projekt je financován v rámci dotačního programu „Podpora
oprav a rekonstrukcí místních komunikací.“. Případným prodejem se může OZ zabývat až po
skončení tohoto projektu.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

12.) Žádost o postavení trampolíny + bazénu
OZ projednalo o schválilo žádost o postavení trampolíny a bazénu na obecním pozemku za těchto
podmínek:
• Bazén i trampolína jsou soukromým majetkem a tudíž za ně bude zodpovídat konkrétní
osoba, která bude mít na starosti jejich řádné zabezpečení v době používání i v době, kdy
používány nebudou, aby nemohlo dojít k případnému úrazu.
• Zodpovědná osoba zajistí napuštění bazénu na své náklady.
Pro: 7, Proti: 1, Zdržel se: 0

13.) Schválení Strategického dokumentu Obce Záboří na období 2018 – 2023.
OZ schválilo Strategický dokument Obce Záboří na období 2018 – 2023.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
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14.) Úprava veřejného prostranství – dotace z POV.
OZ odsouhlasilo v rámci akce Úprava veřejného prostranství z dotace POV položení zatravňovacích
dlaždic od vchodu na tenisové kurty až k zrcadlu a úpravu prostranství u bytovek č.p. 82 a 83.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1

15.) Různé
Starosta obce informoval OZ o konání tradičního Pouťového posezení pod Lípou, které se uskuteční
30.6.2018. Návštěvníky čeká bohatý program, občerstvení budou opět zajišťovat místní organizace –
TJ ZD Záboří, z.s. a SDH Záboří.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

Zapsala: Mgr. Ludmila HRUBÁ……………………......
Ověřovatelé: Marie ANTONYOVÁ……….……………
Michal ŘÍŠSKÝ…....……………………..
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Usnesení
z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 5/2018 ze dne 20.6.2018 od 19:00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.

OZ odsouhlasilo, projednalo a schválilo:
1.) Rozšíření programu zasedání o 2 body.
2.) Kontrola usnesení - všechny body z minulého usnesení splněny.
3.) OZ stanovilo na volební období 2018 – 2022 počet zastupitelů na 9 členů. Veškeré
potřebné dokumenty pro případné uchazeče o členství v OZ Obce Záboří jsou k dispozici na
OÚ Záboří a musí být odevzdány nejpozději do 31.7.2018 na MěÚ Blatná.
4.) OZ schválilo žádost o prodloužení nájemní smlouvy v garsonce č.p. 54 – paní Grecová,
smlouva bude prodloužena do 31.8.2019.
5.) OZ schválilo Provozní řád výpočetní techniky - směrnice č.2/2018.
6.) OZ schválilo Organizační řád Obce Záboří.
7.) OZ projednalo a schválilo žádost o výjimku z počtu žáků ZŠ Záboří a žádost o výjimku
z maximálního počtu žáků MŠ Záboří pro školní rok 2018/2019.
8.) OZ schválilo výsledek hospodaření a účetní závěrku příspěvkové organizace „Základní
škola a Mateřská škola Záboří za rok 2017 – bez výhrad. Hospodářský výsledek ve výši
4 295,70,- Kč byl převeden do rezervního fondu.
9.) OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2018.
10). OZ projednalo závěrečný účet spolu se zprávou o přezkumu hospodaření Obce Záboří za
rok 2017 – bez výhrad. Zároveň přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve
zprávě o přezkumu hospodaření:
• stav účtu 082 – Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům
hmotných movitých věcí k 31.12.2017…. 755 686,60,- Kč. (souhlasí)
• stav účtu 022 – Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí –
oprávky k 31.12.2017…. 753 514,60,- Kč. (rozdíl 2 172,- Kč)
Nedopatřením nebyly v roce 2017 u inv. č. 9201 – Digitální mobilní terminál (dar SDH)
zapsány oprávky ve výši 2 172,- Kč. Výše uvedená částka byla dopsána na inventární kartu
dne 31.3.2018 – dokl. č. 700011.
11.) OZ schválilo účetní závěrku Obce Záboří za rok 2017 – bez výhrad.

12.) OZ projednalo a neschválilo žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č.1035 v k.ú.
Záboří – cca 20m2. Jedná se o část pozemku, na kterém je v současné době realizován projekt
„Rekonstrukce místní komunikace Za Pátkem, Záboří“. Projekt je financován v rámci
dotačního programu „Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací.“. Případným
prodejem se může OZ zabývat až po skončení tohoto projektu.
13). OZ projednalo o schválilo žádost o postavení trampolíny a bazénu na obecním pozemku
za těchto podmínek:
• Bazén i trampolína jsou soukromým majetkem a tudíž za ně bude zodpovídat
konkrétní osoba, která bude mít na starosti jejich řádné zabezpečení v době používání i
v době, kdy používány nebudou, aby nemohlo dojít k případnému úrazu.
• Zodpovědná osoba zajistí napuštění bazénu na své náklady.
14). OZ schválilo Strategický dokument Obce Záboří na období 2018 – 2023.
15.) OZ odsouhlasilo v rámci akce Úprava veřejného prostranství z dotace POV položení
zatravňovacích dlaždic od vchodu na tenisové kurty až k zrcadlu a úpravu prostranství u
bytovek č.p. 82 a 83.

Zapsala: Mgr. Ludmila HRUBÁ…………....................

Ověřili: Marie ANTONYOVÁ……….………………..
Michal ŘÍŠSKÝ………....…………………….

Starosta obce: Ing. Václav KURZ…………………….

