OBEC ZÁBOŘÍ
Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Záboří č. 4 ze dne 11. 6. 2020 od 19.00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří
Přítomni: 4 členové OZ, 1 host, jmenovitě dle prezenční listiny
Zapisovatel: Blanka Potůčková
Ověřovatelé: Vladimír Čapek
Michal Říšský

Program
1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Schválení výsledku hospodaření a účetní uzávěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Záboří za rok 2019
5. Žádost o výjimku v počtu žáků na školní rok 2020/2021
6. Žádost Automoto klubu Pačejov o povolení průjezdu obcemi při organizaci letošního
ročníku Rallye Pačejov, 27. – 28. 9. 2020
7. Zařazení území obce do území působnosti MAS Blatensko, o.p.s. na programové
období 2021 - 2027
8. Rozpočtové opatření č. 5/2020
9. Volba nového člena finančního výboru
10. 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 – Vladimíra Čapka a Michala Říšského.

2. Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu schůze.
Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují program schůze.
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno

zdržel se 0

3. Kontrola usnesení
Kontrola usnesení z minulé schůze.
Návrh usnesení: Všechna usnesení z minulé schůze č. 3 byla splněna.
Výsledek hlasování: pro 4
proti 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

zdržel se 0

4. Schválení výsledku hospodaření a účetní uzávěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Záboří za rok 2019
Ředitel školy seznámil zastupitele s výsledkem hospodaření a účetní uzávěrkou příspěvkové
organizace MŠ a ZŠ Záboří za rok 2019. Hospodářský výsledek ve výši Kč 122,14 byl
převeden do rezervního fondu.
Návrh usnesení: OZ schvaluje účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Záboří a výsledek hospodaření
ZŠ a MŠ Záboří za rok 2019 – bez výhrad. Hospodářský výsledek ve výši Kč 122,14 byl
převeden do rezervního fondu.
Výsledek hlasování: pro 4
proti 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

zdržel se 0

5. Žádost o výjimku v počtu žáků na školní rok 2020/2021

Návrh usnesení: OZ schvaluje žádost o výjimku v počtu žáků na školní rok 2020/2021.
Výsledek hlasování: pro 4
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

6. Žádost Automoto klubu Pačejov o povolení průjezdu obcemi při organizaci letošního
ročníku Rallye Pačejov, 27. – 28. 9. 2020
OZ projednalo žádost Automoto klubu Pačejov o povolení průjezdu vozidel při rallye, stejně
jako každý rok. Rallye se bude konat 27. – 28. 9. 2020.
Návrh usnesení: OZ souhlasí s průjezdem po komunikacích ve správě OÚ, s jejich
uzavírkou, navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikací v pondělí 28. 9.
Výsledek hlasování: pro 4

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

7. Zařazení území obce do území působnosti MAS Blatensko, o.p.s. na programové
období 2021 - 2027
OZ obdrželo od MAS (místní akční skupina) Svazku obcí Blatenska výzvu k projednání a
schválení zařazení území obce Záboří do území působnosti MAS Blatensko na programové
období 2021 – 2027.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Záboří schvaluje na svém zasedání konaném dne
11. 6. 2020 zařazení území obce do území působnosti MAS Blatensko, o.p.s. na
programové období 2021 – 2027.
Výsledek hlasování: pro 4
proti 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

zdržel se 0

8. Rozpočtové opatření č. 5/2020
OZ se seznámilo s rozpočtovým opatřením č. 5/2020 a bere ho na vědomí.
Návrh usnesení: OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2020.
Výsledek hlasování: pro 4
proti 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

zdržel se 0

9. Volba nového člena finančního výboru

Protože p. Potůčková již nemůže být členkou finančního výboru, bylo nutné zvolit nového
člena finančního výboru. Starostka navrhla pana Romana Říhu. Zastupitelé návrh projednali a
schválili.
Návrh usnesení: OZ schvaluje jako nového člena finančního výboru p. Romana Říhu.
Výsledek hlasování: pro 4
proti 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno

zdržel se 0

10. Různé
a) Žádost firmy Kaiser o snížení nájmu na rok 2020
Firma Kaiser, která spravuje obecní lesy žádá o snížení nájmu na letošní rok o 20% (4000,-)
z důvodů kůrovcové kalamity a koronaviru. Zastupitelé projednali situaci a rozhodli se žádosti
vyhovět.
Návrh usnesení: OZ schvaluje snížení nájmu firmě Kaiser na rok 2020 o 20% (4000,-).
Výsledek hlasování: pro 4
proti 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno

zdržel se 0

b) Žádost Dany Dumské o připojení k vodovodu s užitkovou vodou
Paní Dana Dumská podala na obecní úřad žádost o připojení k vodovodu s užitkovou vodou
na zalévání zahrádky. Jedná se o vodovod, na který jsou napojené i další zahrádky za ZŠ.
Zastupitelé se rozhodli žádost schválit.
Návrh usnesení: OZ schvaluje žádost p. Dany Dumské o připojení k vodovodu
s užitkovou vodou.
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno

zdržel se 0

d) nabídka na vytvoření nových webových stránek obce
Protože webové stránky naší obce již neodpovídají současným legislativním požadavkům, je
nutné vytvořit nové. Nabídku na vytvoření dodaly dvě firmy: Antee a Galileo. Zastupitelé se
seznámili s oběma nabídkami a vybrali firmu Antee.
Návrh usnesení: OZ schvaluje nabídku firmy Antee na vytvoření nových webových
stránek obce Záboří.
Výsledek hlasování: pro 4

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno
c) objekt u bytovky č. p. 104
OZ se seznámilo se situací okolo objektu stojícího u bytovky č. p. 104 a bude o ní dále jednat.

Zápis vyhotoven dne 17. 6. 2020

Zapsala: Blanka Potůčková………………………………………………
Ověřovatelé: Vladimír Čapek …………………………………………….
Michal Říšský ………………………………………………...
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. 4 konaném dne 11. 6.
2020 od 19.00 hodin na OÚ Záboří

Přijatá usnesení
1. Zastupitelé schvalují program schůze.
2. Všechna usnesení z minulé schůze č. 3 byla splněna.
3. OZ schvaluje účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Záboří a výsledek hospodaření ZŠ a MŠ
Záboří za rok 2019 – bez výhrad. Hospodářský výsledek ve výši Kč 122,14 byl
převeden do rezervního fondu.
4. OZ schvaluje žádost o výjimku v počtu žáků na školní rok 2020/2021.
5. OZ souhlasí s průjezdem po komunikacích ve správě OÚ, s jejich uzavírkou,
navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikací v pondělí 28. 9.
6. Zastupitelstvo obce Záboří schvaluje na svém zasedání konaném dne 11. 6. 2020
zařazení území obce do území působnosti MAS Blatensko, o.p.s. na programové
období 2021 – 2027.
7. OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2020.
8. OZ schvaluje jako nového člena finančního výboru p. Romana Říhu.
9. OZ schvaluje snížení nájmu firmě Kaiser na rok 2020 o 20% (4000,-).
10. OZ schvaluje žádost p. Dany Dumské o připojení k vodovodu s užitkovou vodou.

11. OZ schvaluje nabídku firmy Antee na vytvoření nových webových stránek obce
Záboří.

Zápis vyhotoven dne 17. 6. 2020

Zapsala: Blanka Potůčková………………………………………………
Ověřovatelé: Vladimír Čapek…………………………………………….
Michal Říšský………………………………………………...
Starostka obce: Mgr. Ludmila Brožová………………………………….

