OBEC ZÁBOŘÍ
Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Záboří č. 10 ze dne 17. 12. 2020 od 20.00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří
Přítomno: 6 členů OZ, 1 host, jmenovitě dle prezenční listiny
Zapisovatel: Blanka Potůčková
Ověřovatelé:Michal Říšský
Vladimír Čapek
Program:
1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Schválení rozpočtu Obce Záboří na rok 2021
5. Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Záboří na rok 2021
6. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Záboří 2022 – 2023
7. Místní poplatky na rok 2021
8. Stanovení inventarizační komise
9. Projednání rozpočtu DSO Radina
10. Prodloužení nájemních smluv, které končí 31. 12. 2020
11. Žádost o dotaci na ukazatele rychlosti
12. Rozpočtové opatření č. 11 a 12
13. Žádost o příspěvek na rok 2021 – Oblastní charita
14. Různé

1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starostka obce zahájila veřejné zasedání zastupitelstva ve 20.00 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 – Michala Říšského a Vladimíra Čapka

Návrh usnesení:
ZO určuje ověřovatele zápisu : Michala Říšského, Vladimíra Čapka a zapisovatelku Blanku
Potůčkovou;
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
2. Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu schůze, který byl v souladu s pozvánkou
doručenou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Starostka navrhla změnu programu spočívající v rozšíření programu o body: 13. Plán rozvoje
sportu – obec Záboří 2020 – 2025, 14. Akční plán pro oblast vodovody a kanalizace – Obec
Záboří 2020 – 2021, 15. Akční plán pro oblast doprava a komunikace – obec Záboří 2020 –
2021, 16. Rezignace starostky, 17. Volba nového starosty. Body č. 13. – 15. byly přidány do
programu na základě urgentní žádosti p. Vohryzkové, předsedkyně SOB, body č.16. a 17. byly
přidány na základě písemné rezignace na výkon funkce starostky Mgr. Ludmily Brožové a bod
č. 8. Stanovení inventarizační komise byl přesunut až za bod 17. Volba nového starosty.
Starostka dala hlasovat o programu, jak je uvedeno v návrhu usnesení.
Návrh usnesení: ZO schvaluje následující rozšířený program 10. zasedání ZO:
1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Schválení rozpočtu Obce Záboří na rok 2021
5. Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Záboří na rok 2021
6. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Záboří 2022 – 2023
7. Místní poplatky na rok 2021
8. Projednání rozpočtu DSO Radina
9. Prodloužení nájemních smluv, které končí 31. 12. 2020
10. Žádost o dotaci na ukazatele rychlosti
11. Rozpočtové opatření č. 11 a 12
12. Žádost o příspěvek na rok 2021 – Oblastní charita
13. Plán rozvoje sportu – Obec Záboří na období 2020 – 2025
14. Akční plán pro oblast doprava a komunikace – Obec Záboří 2020 – 2021
15. Akční plán pro oblast vodovody a kanalizace – Obec Záboří 2020 – 2021
16. Rezignace na funkci starostky
17. Volba nového starosty
18. Stanovení inventarizační komise
19. Různé
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno
3. Kontrola usnesení
Kontrola usnesení z minulé schůze.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis a plnění usnesení z 9. zasedání ZO ze dne 29.10.2020.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

4. Schválení rozpočtu Obce Záboří na rok 2021
Členové zastupitelstva obce se seznámili s návrhem rozpočtu obce na rok 2021 a upravili
pravomoci starosty pro schvalování rozpočtových opatření v oblasti příjmů a nutných výdajů,
aby se přijímání rozpočtových opatření zjednodušilo.
Návrh usnesení: ZO v rámci rozpočtu na rok 2021
a) schvaluje rozpočet na rok 2021 jako schodkový, tj. příjmy ve výši 5 779 000 Kč
a výdaje ve výši 6.132.130 Kč, financování ve výši 353 130 Kč (dle přílohy návrh rozpočtu);
b) stanovuje, že ve výdajových částech rozpočtu nesmí být překročen stanovený
objem výdajů dle jednotlivých paragrafů, změna v jednotlivých položkách
výdajů v rámci paragrafů se povoluje;
c) zmocňuje starostu obce k provádění rozpočtových opatření:
- z důvodů přijetí dotací a darů a pojistných plnění neomezeně
- z důvodů placení daní, poplatků, sankcí a výdajů způsobených živelnou
pohromou neomezeně;
- ostatní v rozsahu max. 200 000 tis. Kč v jednotlivém případě;
Výsledek hlasování: pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno
5. Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Záboří na rok 2021

Ředitel ZŠ a MŠ seznámil členy zastupitelstva obce s návrhem rozpočtu na rok 2021.
Návrh usnesení: ZO v záležitosti Základní a mateřské školy Záboří, příspěvkové
organizace, schvaluje rozpočet na rok 2021 a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro 6
Usnesení č. 5 bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

6. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Záboří 2022 – 2023
Ředitel ZŠ a MŠ seznámil členy zastupitelstva obce s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu
ZŠ a MŠ Záboří na roky 2022 – 2023.
Návrh usnesení: ZO v záležitosti Základní a mateřské školy Záboří, příspěvkové
organizace, schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023.
Výsledek hlasování: pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno
7. Místní poplatky na rok 2021
Místní poplatky zůstávají ve stejné výši jako v roce 2020.
ZO bere na vědomí informaci týkající se místních poplatků, které zůstávají ve stejné výši
dle schválených obecně závazných vyhlášek.
K tomuto bodu nebylo přijímáno usnesení.
8. Projednání rozpočtu DSO Radina
Členové zastupitelstva obce se seznámili s rozpočtem DSO Radina.
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočet DSO Radina na r. 2021 jako vyrovnaný, tj. příjmy
13 700 Kč, výdaje 13 700 Kč;
Výsledek hlasování: pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno

9. Prodloužení nájemních smluv, které končí 31. 12. 2020
Členové zastupitelstva obce projednali prodloužení končících nájemních smluv na pronájem
bytových a nebytových prostor těchto nájemníků: Mária Čusová, manželé Brožovi, Ladislav
Stach a Mário Kováč. Rozhodli se prodloužit všechny smlouvy o jeden rok, tj. do 31. 12.
2021.
Návrh usnesení: ZO v záležitosti pronájmu obecních bytů a nebytových prostor
a) schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem bytu mezi Obcí
Záboří a paní Marií Čusovou spočívající v prodloužení nájmu bytu do
31.12.2021
b) schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem bytu mezi Obcí
Záboří a manželi Ludmilou a Danielem Brožovými spočívající v prodloužení
nájmu bytu do 31.12.2021

c) schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem bytu mezi Obcí
Záboří a Ladislavem Stachem spočívající v prodloužení nájmu bytu do 31. 12.
2021.
d) schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem nebytových
prostor mezi Obcí Záboří a Máriem Kováčem spočívající v prodloužení nájmu
nebytových prostor do 31. 12. 2021.
Výsledek hlasování: pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno
10. Žádost o dotaci na ukazatele rychlosti
Místostarosta seznámil členy zastupitelstva obce s podklady pro podání žádosti o dotaci na
inteligentní ukazatele rychlosti. Členové zastupitelstva obce se shodli, že vzhledem k velmi
častému nedodržování povolené rychlosti v obci, je pořízení těchto ukazatelů potřebné.
Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádostí o dotaci na pořízení inteligentních ukazatelů
rychlosti ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Výsledek hlasování: pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno
11. Rozpočtové opatření č. 11 a 12
Členové zastupitelstva obce projednali rozpočtové opatření č. 11 a 12.
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11 a 12 roku 2020.
Výsledek hlasování: pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno
12. Žádost o příspěvek na rok 2021 – Oblastní charita
Oblastní charita požádala o příspěvek na rok 2021. Členové zastupitelstva obce se seznámili se
žádostí i vyúčtováním poskytnutého daru na rok 2020.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí daru Oblastní charitě Strakonice IČO 69093083
ve výši 5.000 Kč a schvaluje uzavření darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 6

proti 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno

zdržel se 0

13. Plán rozvoje sportu – Obec Záboří na období 2020 - 2025
Důvodem zařazení tohoto bodu do programu schůze byla urgentní žádost p. Vohryzkové,
předsedkyně SOB. Členové zastupitelstva obce se seznámili s dokumentem Plán rozvoje sportu
– Obec Záboří na období 2020 – 2025, tento plán prodiskutovali a schválili.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Plán rozvoje sportu pro Obec Záboří na období 2020 –
2025.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno
14. Akční plán pro oblast doprava a komunikace – Obec Záboří 2020 – 2021
Důvodem k zařazení tohoto bodu do programu schůze byla rovněž žádost p. Vohryzkové.
Členové zastupitelstva obce se seznámili s dokumentem Akční plán pro oblast doprava a
komunikace Obec Záboří 2020 – 2021. S dílčími částmi plánu byli seznámeni už v době jeho
vzniku. Konstatovali, že úprava místní komunikace k novým parcelám je potřebná a plán
schválili.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Akční plán pro oblast doprava a komunikace - Obec
Záboří 2020 – 2021.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno

15. Akční plán pro oblast vodovody a kanalizace – Obec Záboří 2020 – 2021
Důvodem k zařazení tohoto bodu do programu schůze byla rovněž žádost p. Vohryzkové.
Členové zastupitelstva obce se seznámili s dokumentem Akční plán pro oblast vodovody a
kanalizace – Obec Záboří 2020 – 2021. S dílčími částmi plánu byli seznámeni už v době jeho
vzniku. Projednali neuspokojivý stav kanalizace i vodovodních rozvodů a plán schválili.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Akční plán pro oblast vodovody a kanalizace – Obec
Záboří 2020 – 2021.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno

16. Rezignace na funkci starostky

Starostka Mgr. Ludmila Brožová předložila zastupitelům svou rezignaci na funkci starostky a
to ke dni 17. 12. 2020. Obecnímu úřadu Záboří byla rezignace písemně doručena 17. 12. 2020.
Ludmila Brožová nadále zůstává členkou OZ.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí rezignaci Mgr. Ludmily Brožové na funkci starostky.
Výsledek hlasování: pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno
17. Volba nového starosty
Odstupující starostka Mgr. Ludmila Brožová navrhla jako kandidáta na nového starostu
zastupitele Michala Říšského. Poté vyzvala dotyčného, aby sdělil, zda s kandidaturou souhlasí.
Michal Říšský souhlasil a sdělil, že pokud bude zvolen, bude tento akt považovat za současné
odvolání z funkce předsedy kontrolního výboru.
Předsedající poté vyzvala ostatní zastupitele, aby případně nominovali dalšího kandidáta na
starostu Obce Záboří. Další návrh nebyl přednesen.
Návrh usnesení: ZO:
v rámci volby nového starosty
a) odvolává Michala Říšského z funkce předsedy kontrolního výboru.
b) volí Michala Říšského nar. 15. 11. 1980 novým starostou Obce Záboří s platností od
18. 12. 2020.

Výsledek hlasování: pro 5

proti 0 zdržel se 1

Usnesení č. 16 bylo schváleno
Předsedající předala řízení schůze ZO místostarostovi Pavlu Markovi.

18. Stanovení inventarizační komise
Místostarosta Pavel Marek navrhl členům zastupitelstva obce ustanovit inventarizační komisi
ve složení: Mgr. Ludmila Brožová, Petr Majer, Marie Antonyová.
Návrh usnesení: ZO ustanovuje inventarizační komisi ve složení: Mgr. Ludmila Brožová,
Petr Majer, Marie Antonyová.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0

zdržel se 0

Usnesení č.17 bylo schváleno

19. Různé
a) stížnost společnosti Coop
Na OÚ byla doručena stížnost provozně-technického ředitele společnosti COOP, Ing.
Páreckého na problémy, které mají řidiči při zásobování místní prodejny zbožím. Živý plot
rostoucí naproti obchodu je přerostlý a zasahuje do obecní komunikace, v důsledku čehož už
byla poničena dvě zpětná zrcátka na nákladních automobilech společnosti COOP. U stížnosti
byly přiloženy i fotografie dokumentující aktuální stav. Členové zastupitelstva obce se dohodli,
že majitelům živého plotu, rodině Mertových, č.p. 25 bude zaslána výzva k upravení živého
plotu do vyhovující podoby.

Zápis vyhotoven dne 19. 12. 2020

Zapsala: Blanka Potůčková………………………………………………
Ověřovatelé: Michal Říšský…………………………………………….
Vladimír Čapek………………………………………………...
Starostka obce: v. z. místostarosta Pavel Marek ………………………………….

