OBEC ZÁBOŘÍ
Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Záboří č. 19 ze dne 17. 12. 2021 od 18.00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří
Přítomno: 5 členů OZ, jmenovitě dle prezenční listiny
Zapisovatel: Blanka Potůčková
Ověřovatelé: Mgr. Ludmila Brožová
Michal Běle

Program:
1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Projednání rozpočtu obce Záboří na rok 2022
5. Projednání rozpočtu příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Záboří
6. Projednání rozpočtu DSO Radina
7. Prodloužení nájemních smluv, které končí 31. 12. 2021
8. Nadační fond Srdce pro Strakonice – žádost o finanční dar
9. SOB – projednání změny sídla, nových stanov a nové výše členského příspěvku
10. Různé

1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce zahájil veřejné zasedání zastupitelstva v 18.00 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 – Ludmilu Brožovou a Michala Běleho.
Návrh usnesení: ZO určuje ověřovatele zápisu: Mgr. Ludmilu Brožovou 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.
Starosta navrhl drobnou úpravu spočívající v rozšíření bodu č. 5. Projednání rozpočtu
příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Záboří o projednání i střednědobého
výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Záboří na roky 2023 – 2024.
Návrh usnesení: ZO schvaluje následující program schůze č. 19/2021:
1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Projednání rozpočtu obce Záboří na rok 2022
5. Projednání rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2023 – 2024
příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Záboří
6. Projednání rozpočtu DSO Radina
7. Prodloužení nájemních smluv, které končí 31. 12. 2021
8. Nadační fond Srdce pro Strakonice – žádost o finanční dar
9. SOB – projednání změny sídla, nových stanov a nové výše členského příspěvku
10. Různé

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 z 18. zasedání ZO ze dne 30. 11.
2021.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

4. Projednání rozpočtu obce Záboří na rok 2022
Zastupitelé obce projednali návrh rozpočtu na rok 2022, který všichni obdrželi e-mailem
v den jeho zveřejnění a vzhledem k tomu, že se některé částky změnili, navrhl starosta
v návrhu rozpočtu učinit tyto změny:
1. příjmy: a) par. 1012 pol. 2131 - změna částky za pronájem pozemků ZD z důvodu
chybných podkladů – původní částka 218 000 Kč, opraveno na 55 000 Kč
b) pol. 1511 – v návrhu chybí z důvodu chybné hlášky programu KEO4, že je pol. začínající
čísly 15 v příjmech nepřípustná, přidána položka s částkou 200 000 Kč
2. výdaje: a) pol. 5154 u paragrafů 2310, 2321, 3613 a 6171 byla zvýšena jednotlivě o 9 000
Kč, z důvodu avizovaného velkého zdražení elektřiny v příštím roce
b) snížení par. 5213 pol. 5903 a zvýšení par. 6171 pol. 5162 o 5 000 Kč z důvodu nově
uzavřené smlouvy o poplatku za internetové připojení
c) snížení par. 2212 pol. 5169 a zvýšení par. 3399 pol. 5137 o 15 000Kč, z důvodu vyšší, než
předpokládané ceny zvukové aparatury pro obec Záboří.

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočet obce Záboří na rok 2022, upravený v níže
uvedených bodech oproti vyvěšenému návrhu, jako vyrovnaný. Upravené paragrafy a
položky:
1. příjmy: a) par. 1012 pol. 2131 - změna částky za pronájem pozemků ZD z důvodu
chybných podkladů – původní částka 218 000 Kč, opraveno na 55 000 Kč
b) pol. 1511 – v návrhu chybí z důvodu chybné hlášky programu KEO4, že je pol.
začínající čísly 15 v příjmech nepřípustná, přidána položka s částkou 200 000 Kč

2. výdaje: a) pol. 5154 u paragrafů 2310, 2321, 3613 a 6171 byla zvýšena jednotlivě o
9 000 Kč, z důvodu avizovaného velkého zdražení elektřiny v příštím roce
b) snížení par. 5213 pol. 5903 a zvýšení par. 6171 pol. 5162 o 5 000 Kč z důvodu nově
uzavřené smlouvy o poplatku za internetové připojení
c) snížení par. 2212 pol. 5169 a zvýšení par. 3399 pol. 5137 o 15 000Kč, z důvodu vyšší,
než předpokládané ceny zvukové aparatury pro obec Záboří.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

5. Projednání rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2023 – 2024
příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Záboří
Zastupitelé obce se seznámili s návrhem rozpočtu na rok 2022 a s návrhem střednědobého
výhledu rozpočtu na roky 2023 – 2024. Oba dva dokumenty doručil do kanceláře OÚ Záboří
ředitel ZŠ a MŠ Michal Gutwirth.
Návrh usnesení: ZO v záležitosti Základní a mateřské školy Záboří, příspěvkové
organizace, schvaluje rozpočet na rok 2022 a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
Návrh usnesení: ZO v záležitosti Základní a mateřské školy Záboří, příspěvkové
organizace, schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
6. Projednání rozpočtu DSO Radina
Členové zastupitelstva obce se seznámili s rozpočtem DSO Radina.
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočet DSO Radina na r. 2022 jako přebytkový, tj.
příjmy 60 300 Kč, výdaje 13 000 Kč; financování 47 300 Kč.
Výsledek hlasování: pro

proti 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno

zdržel se 0

7. Prodloužení nájemních smluv, které končí 31. 12. 2021
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.
2022.
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 Márií Čusovou spočívající v prodloužení nájmu bytu do
31.12.2022.
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 31.12.2022.
c) schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem bytu mezi Obcí
Záboří a Ladislavem Stachem spočívající v prodloužení nájmu bytu do 31. 12.
2022.
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. 2022.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno

8. Nadační fond Srdce pro Strakonice – žádost o finanční dar
Dne 8. 12. 2021 byla na obecní úřad doručena žádost Nadačního fondu Srdce pro Strakonice o
jednorázový příspěvek 3 000 Kč. V žádosti je popsáno, jakou formou a komu konkrétně
pomáhá tento nadační fond. Zastupitelé se rozhodli poskytnout jednorázový příspěvek
v požadované výši 3 000 Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Nadačního fondu Srdce pro
Strakonice o jednorázový příspěvek 3 000 Kč.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno

9. SOB – projednání změny sídla, nových stanov a nové výše členského příspěvku

Dne 9. 12. 2021 byla na obecní úřad doručen návrh Svazku obcí Blatenska na projednání
změny stanov SOB z důvodu zvýšení členského příspěvku a dále návrh na změnu sídla
z původního – J. P. Koubka 4, Blatná na Spálená 727, Blatná.
Návrh usnesení: ZO obce Záboří po projednání schvaluje změnu sídla Svazku obcí
Blatenska – Spálená 727, 388 01 Blatná.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
Návrh usnesení: ZO obce Záboří po projednání schvaluje změnu stanov SOB, včetně
navýšení členského příspěvku na 90,00 Kč za jednoho obyvatele s trvalým pobytem
v obci Záboří/1 rok, s platností od 1. 1. 2022.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno

10. Různé
Zastupitelé prodiskutovali plány na různé akce, které by se mohly realizovat v roce 2022,
upřesnili konání vánočního koncertu v našem kostele a dohodli se, kdy začnou připravovat
plánované setkání rodáků.

Zápis vyhotoven dne 17. 12. 2021

Zapsala: Blanka Potůčková……………………………………………
Ověřovatelé: Mgr. Ludmila Brožová.….……………………………..
Michal Běle……………….…….. ……………………
Starosta obce: Michal Říšský ………………………………………..

