Zápis
z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 8/2018 ze dne 22.8.2018 od 18:00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.

Přítomno: 8 členů OZ, 1 host, jmenovitě dle prezenční listiny.
Zapisovatel: Mgr. Ludmila Brožová
Ověřovatelé: Marie Antonyová, Vladimír Čapek
Starosta obce zahájil veřejné zasedání OZ v 18:00 hod., navrhl zapisovatele, ověřovatele zápisu a
konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné ve všech bodech programu.

Program:
1.) Kontrola usnesení.
2.) Prodej pozemku p.č. 416/18 o výměře 81 m2 v k.ú. Záboří u Blatné.
3.) Ukončení nájemní smlouvy – pohostinství Záboří č.p. 32.
4.) Rozpočtové opatření č.7/2018.
5.) Různé.

1.) Kontrola usnesení
Všechny body z minulého usnesení byly splněny.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

2.) Prodej pozemku p.č. 416/18 o výměře 81 m2 v k.ú. Záboří u Blatné
OZ projednalo o schválilo prodej pozemku p.č. 416/18 o výměře 81 m2 v k.ú. Záboří u Blatné, panu
Jaroslavu Adámkovi. Cena pozemku je 160,- Kč/m2. Kupující si zajistí kupní smlouvu a zaplatí daň
z převodu nemovitostí.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

3.) Ukončení nájemní smlouvy – pohostinství Záboří č.p. 32
OZ rozhodlo o vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor – pohostinství č.p. 32, a to od
1.10.2018.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

4.) Rozpočtové opatření č.7/2018
OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2018.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

5.) Různé
OZ projednalo stížnost pana Merty, která se týká potulování koček a znečišťování okolí prodejny a
okolí domu pana Merty. Členové OZ již podnikli kroky k vyřešení této situace a kočky by měly být
odvezeny majitelem. Zároveň je ale potřeba, aby lidé kočky u prodejny nekrmili, protože jinak se
sem budou stále vracet.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

Zapsala: Mgr. Ludmila BROŽOVÁ..………………......
Ověřovatelé: Marie ANTONYOVÁ..…….…………….
Vladimír ČAPEK.....……………………..

Usnesení
z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 8/2018 ze dne 22.8.2018 od 18:00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.

OZ odsouhlasilo, projednalo a schválilo:
1.) Kontrola usnesení - všechny body z minulého usnesení splněny.
2.) OZ schválilo prodej pozemku p.č. 416/18 o výměře 81 m2 v k.ú. Záboří u Blatné, panu
Jaroslavu Adámkovi. Cena pozemku je 160,- Kč/m2. Kupující si zajistí kupní smlouvu a
zaplatí daň z převodu nemovitostí.
3.) OZ rozhodlo o vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor – pohostinství č.p. 32, a
to od 1.10.2018.
4.) OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2018.
5.) OZ projednalo stížnost pana Merty ohledně potulování koček v okolí jeho domu a
prodejny. Členové OZ již podnikli kroky k vyřešení této situace a kočky by měly být
odvezeny majitelem.

Zapsala: Mgr. Ludmila BROŽOVÁ……....................

Ověřili: Marie ANTONYOVÁ……….………………
Vladimír ČAPEK……....…………………….

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

