OBEC ZÁBOŘÍ
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ
Usnesení zastupitelstva obce Záboří
z 10. zasedání konaného dne 17. 12. 2020 od 20.00 hodin na OÚ Záboří
Zastupitelstvo obce Záboří :
1. určuje

ověřovatele zápisu: Michala Říšského, Vladimíra Čapka a
zapisovatelku Blanku Potůčkovou;

2. 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 starostky
17.Volba nového starosty
18.Stanovení inventarizační komise
19.Různé
3. schvaluje zápis a plnění usnesení z 9. zasedání ZO ze dne 29.10.2020;

4. 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 tis. Kč v jednotlivém případě;
5. v záležitosti Základní a mateřské školy Záboří, příspěvkové organizace,

schvaluje rozpočet na rok 2021 a to bez výhrad;
6. v záležitosti Základní a mateřské školy Záboří, příspěvkové organizace,

schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023;
7. schvaluje rozpočet DSO Radina na r. 2021 jako vyrovnaný, tj. příjmy 13 700

Kč, výdaje 13 700 Kč;
8. 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;
9. schvaluje podání žádostí o dotaci na pořízení inteligentních ukazatelů

rychlosti ze Státního fondu dopravní infrastruktury;
10. schvaluje rozpočtové opatření č. 11 a 12 roku 2020;

11. schvaluje poskytnutí daru Oblastní charitě Strakonice IČO 69093083 ve výši

5.000 Kč a schvaluje uzavření darovací smlouvy;
12. schvaluje Plán rozvoje sportu pro Obec Záboří na období 2020 – 2025;
13. schvaluje Akční plán pro oblast doprava a komunikace – Obec Záboří 2020

– 2021;
14. schvaluje Akční plán pro oblast vodovody a kanalizace – Obec Záboří 2020

– 2021;
15. bere na vědomí rezignaci Mgr. Ludmily Brožové na funkci starostky;
16. v rámci volby nového starosty

a) odvolává Michala Říšského z funkce předsedy kontrolního výboru;
b) volí Michala Říšského novým starostou Obce Záboří s platností od
18. 12. 2020;
17. ustanovuje inventarizační komisi ve složení: Michal Říšský, Petr Majer,

Marie Antonyová;

Pavel Marek v. r.
místostarosta

