OBEC ZÁBOŘÍ
Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Záboří č. 15 ze dne 19. 8. 2021 od 19.00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří
Přítomno: 5 členů OZ, 1 host, jmenovitě dle prezenční listiny
Zapisovatel: Blanka Potůčková
Ověřovatelé: Vladimír Čapek
Michal Běle

Program:
1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Český svaz včelařů – žádost o finanční dar
5. Žádost o pronájem obecního pozemku
6. Plán inventury 2021
7. Různé

1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce zahájil veřejné zasedání zastupitelstva v 19.00 hodin. Přivítal přítomné a
konstatoval, že zasedání OZ bylo řádně svoláno a oznámeno na úřední desce OÚ Záboří. Dále
konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné ve všech bodech programu. Navrhl
zapisovatele – Blanku Potůčkovou a ověřovatele – Vladimíra Čapka a Michala Běleho.

Návrh usnesení: ZO určuje ověřovatele zápisu: Vladimíra Čapka a Michala Běleho a
zapisovatelku Blanku Potůčkovou.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno

2. Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu schůze, který byl v souladu s pozvánkou
doručenou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují program schůze.
Výsledek hlasování: pro 5 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 ze 14. zasedání ZO ze dne 17. 6.
2021.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

4. Český svaz včelařů – žádost o finanční dar
26. 7. 2021 doručil pan Karel Císař, předseda organizace Český svaz včelařů, z.s., Záboří u
Blatné, osobně žádost o finanční dar. Tato organizace sdružuje registrované včelaře působící
v katastrálních územích: Záboří, Čečelovice, Mečichov, Lažánky, Kadov,Vrbno, Mračov, Ln.
Málkov, Pole, Bratronice, Doubravice a Nahošín.V roce 2019 obec Záboří této organizaci
přispěla částkou 5 000,-. Zastupitelé obce se shodli, že podpora chovatelů včel je velmi
důležitá a proto obec Záboří přispěje Českému svazu včelařů opět částkou 5 000 Kč .
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč organizaci
Český svaz včelařů, z.s., Záboří u Blatné a podepsání darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

5. Žádost o pronájem obecního pozemku
Starosta obce Záboří doručil na podatelnu žádost p. Martiny Petráškové o pronájem části
obecního pozemku na p.č. 861/2 za stavbou patřící ZD Záboří, o rozměrech cca 3 x 13 m, za
účelem zřízení zahrádky pro pěstování zeleniny. Zastupitelé žádost projednali a shodli se, že
pozemek mezi stavbou ZD a plotem sousedního objektu nemá žádné jiné využití, dosud tam
rostl pouze plevel a náletové dřeviny a hromadil se zde nepořádek. Proto OZ uvítá, že tato
část obecního pozemku bude vyklizená a udržovaná a nájem se stanovuje na symbolickou 1
Kč ročně.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem obecního pozemku na p. č. 861/2, o rozměrech
cca 3 x 13 m, za stavbou patřící ZD Záboří, paní Martině Petráškové za účelem zřízení
zahrádky pro pěstování zeleniny. Nájem byl stanoven na 1 Kč ročně.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

6. Plán inventury 2021
Zastupitelstvo obce projednalo naplánování fyzické inventury majetku. Inventura proběhne
v měsíci říjnu, datum a další podrobnosti budou upřesněny na příštím zasedání OZ.
7. Různé
a) Rozpočtové opatření č. 7/2021
Zastupitelé obce se seznámili s návrhem rozpočtového opatření č. 7/2021.
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

b) Návrhy zastupitelů k rozpočtu na rok 2022
Starosta obce vyzval ostatní zastupitele, aby připravili návrhy na opravy a investice, které
považují v naší obci za důležité pro rok 2022. Nejvhodnější návrhy vzešlé z diskuse na
některém z příštích zasedání OZ budou zahrnuty do rozpočtu obce Záboří na rok 2022.

c) Následná kontrola hospodaření v ZŠ
Při veřejnosprávní kontrole hospodaření v ZŠ Záboří, provedené ve dnech 10. 5. – 21. 5.
2021, byly nalezeny chyby, a to zejména z minulých let, tj. za vedení bývalého ředitele ZŠ.

Aby se situace vyřešila v brzkém termínu, navrhla kontrolorka p. Křenková následnou
kontrolu v září nebo říjnu 2021. Zastupitelé obce se s tímto návrhem seznámili a k vyjádření
byl vyzván i současný ředitel ZŠ Záboří Michal Gutwirth. OZ i ředitel ZŠ se shodli, že
následná kontrola na podzim bude vhodným dořešením situace tak, aby při veřejnosprávní
kontrole hospodaření za rok 2021 v příštím roce bylo již vše v pořádku.

d) Návrh na žádost z POV na rok 2022
Starosta obce seznámil ostatní zastupitele s plánem v roce 2022 financovat z Programu
obnovy venkova vybudování chodníků v nové zástavbě v lokalitě U Vůsovky. Tyto chodníky
jsou plánované již od počátku výstavby, ale dosud na ně nebyly vyčleněny finanční
prostředky, na což tamní majitelé domů často upozorňují.

e) Umístění nových kontejnerů v případě kladného vyřízení žádosti
Obec Záboří obdržela nabídku na bezplatné přidělení nádob z krajského projektu
Intenzifikace systému separovaného sběru vytříděných složek komunálního odpadu v obcích
Plzeňského kraje. Protože zájem o tento projekt je obrovský, není zatím jasné, jestli
kontejnery dostaneme. Na místo, kde jsou kontejnery umístěny v současné době, už se žádné
další nevejdou, takže v případě úspěchu naší žádosti bude nutné stanovit další vhodné místo,
kam tyto kontejnery umístit. Předběžně bylo vybráno místo u garáží bytových jednotek č. p.
82, 83, 84, 91 a 93 z důvodu velkého počtu obyvatel v těchto bytových jednotkách, dostatku
místa na obecním pozemku u garáží a vzdálenosti od hlavní silnice – tím by se vyřešil
problém vkládání odpadů osobami, které v naší obci neplatí poplatek za odpad. Tento
problém se na místě, kde stojí kontejnery nyní, řeší neustále.

f) Odměna opatrovníkovi
Obec Záboří má jednoho opatrovance – p. Ladislava Stacha. Výkonem opatrovnictví je
starostou obce pověřena Mgr. Ludmila Brožová. V současné době významně narostl objem
povinností a administrativních úkonů i nutnost dohledu nad opatrovancem a frekvence
lékařských prohlídek. Vše vyplývá ze zdravotního stavu pana Stacha, kterému byla
diagnostikována silná cukrovka a musí si několikrát denně injekčně aplikovat inzulín pod
dohledem poučené osoby. Protože pro paní Brožovou je to zátěž značně nad rámec jejích
povinností, navrhují starosta a místostarosta obce pro Mgr. Ludmilu Brožovou měsíční
odměnu za opatrovnictví ve výši 1 000 Kč. Odměna bude vyplácena od 1. 9. 2021společně
s odměnou člena zastupitelstva obce Záboří. Obec Záboří dostává roční státní příspěvek na
výkon opatrovnictví. Tento příspěvek činí v letošním roce 30 500,-/ 1 opatrovanec a je
součástí příspěvku na státní správu, zasílaného na obecní účet vedený u ČNB.

Návrh usnesení: ZO schvaluje vyplácení měsíční odměny za opatrovnictví Ladislava
Stacha pověřené osobě, Mgr. Ludmile Brožové, ve výši 1 000 Kč měsíčně. Odměna bude
vyplácena s odměnou člena zastupitelstva obce Záboří od 1. 9. 2021.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno

g) Vítání občánků 2021
Starosta obce sdělil zastupitelstvu obce plán a termín letošního vítání občánků. Termín byl
stanoven na 4. 9. 2021.

h) Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru
OZ obce Záboří, jako zřizovatele ZŠ, bylo seznámeno a souhlasí s přijetím účelově určeného
finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. Jedná se o dar ve výši 4875,k uhrazení stravného ve školní jídelně pro jednoho žáka na období 1. 9. 2021 – 30. 6. 2022.
Návrh usnesení: OZ souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. ve výši Kč 4 875 k uhrazení stravného ve školní jídelně
pro jednoho žáka na období 1. 9. 2021 – 30. 6. 2022.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno

i) Účast obce Záboří v projektu Potenciál materiálového využití popela v rámci
cirkulární ekonomiky obcí
Prostřednictvím SOB dostala naše obec nabídku zúčastnit se projektu Potenciál materiálového
využití popela v rámci cirkulární ekonomiky obcí. Tento velmi zajímavý projekt se zaměřuje
na recyklaci popela z domácích topenišť a v případě realizace by významně snížil produkci
SKO v obci. Protože tlak na snižování produkce odpadu se stupňuje, je třeba hledat k této
problematice vhodná řešení. Zastupitele obce projekt zaujal a souhlasí s účastí obce. V této
fázi neplynou obci z účasti v projektu žádné finanční ani jiné náklady a ani žádné povinnosti.
Návrh usnesení: ZO schvaluje účast obce Záboří v projektu „Snížení produkce
komunálního odpadu zavedením odděleného sběru a zpracování popelovin z domácích
topenišť na výrobky k lokálnímu a regionálnímu využití“.

Výsledek hlasování: pro 5 proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno

j) Nabídka divadelního spolku ze Strakonic na divadelní představení
OZ prodiskutovalo nabídku divadelního spolku Čelakovský ze Strakonic na představení
nazvané Upokojenkyně, které by spolek odehrál v sále našeho kulturního domu. Představení
mělo proběhnout již loni na podzim, ale kvůli Covid 19 se nekonalo. Zastupitelé se shodli, že
vzhledem k tomu, že kulturního vyžití v minulých měsících moc nebylo, bude divadelní
představení příjemným zpestřením podzimu.

Zápis vyhotoven dne 20. 8. 2021

Zapsala: Blanka Potůčková………………………………………………
Ověřovatelé: Vladimír Čapek…………………………………………….
Michal Běle………………………………………………...
Starosta obce: Michal Říšský………………………………….

