OBEC ZÁBOŘÍ
Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 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. 14 konaném dne 17. 6.
2021 od 19.00 hodin na OÚ Záboří
Přijatá usnesení
1. ZO určuje ověřovatele zápisu Vladimíra Čapka a Petra Majera a zapisovatelku
Blanku Potůčkovou.
2. Zastupitelé obce schvalují následující rozšířený program 14. zasedání OZ:
1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Návrh závěrečného účtu DSO Radina za rok 2020
5. Návrh závěrečného účtu DSO SMOOS za rok 2020
6. Návrh závěrečného účtu DSO SOB za rok 2020
7. Zpráva z veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záboří
8. Stav a zabezpečení vodoměrů v obci
9. Prodej stavební parcely o výměře 1450 m2, která bude odměřena z p.č. 416/1
v k.ú. Záboří
10. Rozpočtové opatření č. 5/2021
11. Žádost o finanční dar na rok 2021 – Svaz tělesně postižených z.s.
12. Schválení výsledku hospodaření a účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Záboří za rok 2020 a schválení odpisového plánu konvektomatu v ŠJ
13. Výjimka z počtu žáků ZŠ Záboří pro školní rok 2021/2022

14. Různé
a) Pouťový program
b) Tour de Battaglia
c) Hasičská nádrž (Louže) – oprava
d) Žádost CK Příbram, z.s. o povolení uspořádat cyklistické závody memoriál
Christiana Battaglii
3. ZO schvaluje zápis a plnění usnesení z 13. zasedání ZO ze dne 6. 5.
4. OZ schvaluje bez výhrad návrh závěrečného účtu DSO Radina za rok 2020 a zprávu o
přezkoumání hospodaření.
5. OZ schvaluje bez výhrad návrh závěrečného účtu DSO SMOOS za rok 2020 a zprávu
o přezkoumání hospodaření.
6. OZ schvaluje bez výhrad návrh závěrečného účtu DSO SOB za rok 2020 a zprávu o
přezkoumání hospodaření.
7. OZ schvaluje zprávu z veřejnoprávní kontroly příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Záboří a zprávu o nápravných opatřeních k odstranění nalezených nedostatků.
8. Záměr na prodej stavební parcely o výměře 1450 m2, která měla být odměřena z p. č.
416/1 v k.ú. Záboří, vyhlášený dne 6. 5. 2021 na zasedání č. 13 OZ na základě žádosti
manželů XXXXXXX, se ruší do doby, než bude na pozemku 416/1 vybudována
infrastruktura, umožňující prodej všech stavebních parcel, které na zmíněném pozemku
vzniknou.
9. OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021.
10. OZ schvaluje poskytnutí finančního daru Svazu tělesně postižených z.s. na rok 2021
ve výši 5 000,- a podepsání darovací smlouvy.
11. OZ schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Záboří a výsledek hospodaření ZŠ a MŠ
Záboří za rok 2020 – bez výhrad. Hospodářský výsledek ve výši Kč 53 945,72 bude
převeden do rezervního fondu.
12. OZ schvaluje předložený odpisový plán konvektomatu umístěného ve školní jídelně
ZŠ a MŠ Záboří.
13. OZ schvaluje žádost o výjimku v počtu žáků ZŠ Záboří na školní rok 2021/2022.
14. OZ schvaluje uspořádání cyklistického závodu Memoriál Christiana Battaglii v obci
Záboří v sobotu 24. 7. 2021.

Starosta Michal Říšský v.r.

