OBEC ZÁBOŘÍ
Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Záboří č. 23 ze dne 27. 4. 2022 od 19.00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří
Přítomno: 5 členů OZ, 1 host, jmenovitě dle prezenční listiny
Zapisovatel: Blanka Potůčková
Ověřovatelé: Petr Majer
Vladimír Čapek

Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení
Prodej části obecního pozemku z p.č. 416/11
Prodej části obecního pozemku z p.č. 848/3
Schválení odpisového plánu majetku Schodolez LG 2004 v majetku příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Záboří
7. Nezaplacené poplatky za odpad 2022
8. Žádost o finanční dar na rok 2022 - Svaz tělesně postižených
9. Smlouva o věcném břemenu – nová kaplička kabel NN
10. 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 – Petra Majera a Vladimíra Čapka.

Návrh usnesení: ZO určuje ověřovatele zápisu: Petra Majera a Vladimíra Čapka 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 změnu programu spočívající v rozšíření programu o bod 10: AMK Pačejov – žádost o
průjezd Invelt Rally Pačejov obcí Záboří dne 1. 10. 2021. Bod Různé se tím posunul na č. 11.
Starosta dal hlasovat o rozšířeném programu, jak je uveden v návrhu usnesení.
Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují následující rozšířený program schůze č. 23:
1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Prodej části obecního pozemku z p.č. 416/11
5. Prodej části obecního pozemku z p.č. 848/3
6. Schválení odpisového plánu majetku Schodolez LG 2004 v majetku příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Záboří
7. Nezaplacené poplatky za odpad 2022
8. Svaz tělesně postižených – žádost o finanční dar na rok 2022
9. Smlouva o věcném břemenu – nová kaplička kabel NN
10. AMK Pačejov – žádost o průjezd Invelt Rally Pačejov obcí Záboří dne 1. 10. 2022
11. 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 22. zasedání ZO ze dne 30. 3.
2022.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

4. Prodej části obecního pozemku z p.č. 416/11 v k.ú. Záboří
Na zasedání č. 22 byl vyhlášen záměr na prodej části obecního pozemku p.č. 416/11 pro
výstavbu nové trafostanice firmou EG.D. K tomuto záměru se nikdo další nevyjádřil ani
nepodal žádnou námitku, proto zastupitelé obce záměr schválili.
Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní o prodeji
části obecního pozemku p.č. 416/11 o výměře cca 15m2 firmě EG.D pro výstavbu nové
trafostanice.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
5. Prodej části obecního pozemku p.č. 848/3 v k.ú. Záboří
Na zasedání č. 22 byl vyhlášen záměr na prodej části obecního pozemku p.č. 848/3 pro
výstavbu nové trafostanice firmou EG.D. K tomuto záměru se nikdo další nevyjádřil ani
nepodal žádnou námitku, proto zastupitelé obce záměr schválili.
Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní o prodeji
části obecního pozemku p.č. 848/3 o výměře cca 15m2 firmě EG.D pro výstavbu nové
trafostanice.
Výsledek hlasování: pro 5
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

6. Schválení odpisového plánu majetku Schodolez LG 2004 v majetku příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Záboří
Obecnímu zastupitelstvu byl ředitelem ZŠ předložen odpisový plán na nový Schodolez LG
2004, který ZŠ Záboří pořídila v lednu 2022 z dotace IROP. K tomuto odpisovému plánu
nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: OZ schvaluje odpisový plán pro Schodolez LG 2004 v majetku
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záboří.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
7. Nezaplacené poplatky za odpad 2022
Zastupitelé obce se seznámili se jmény dlužníků, kteří, i přes několik upozornění, dosud
nezaplatili poplatek za odpad, jehož splatnost byla 15. 3. 2022. Zastupitelé obce tyto dlužníky

kontaktují a zkusí se s nimi domluvit. Na příštím zasedání OZ bude vyhodnoceno, jestli
domluva byla úspěšná, případně způsob, jakým bude dále postupováno.

8. Žádost o finanční dar na rok 2022 – Svaz tělesně postižených z.s.
Svaz tělesně postižených z.s. žádá, stejně jako každý rok, o finanční dar na rok 2022.
Návrh usnesení: OZ schvaluje poskytnutí finančního daru Svazu tělesně postižených z.s.
na rok 2022 ve výši 5 000,- a podepsání darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno

9. Smlouva o věcném břemenu – nová kaplička kabel NN
Firma Elektromontáže Blatná zaslala na OÚ návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení. V souvislosti
s přivedením kabelu NN na pozemek manželů Brožových dojde i k dotčení obecního
pozemku p.č. 1038/1. Na tomto pozemku bude vyhlouben pod silnicí, která vede směrem na
Blatnou, podvrt a bude zde uložen kabel NN. Společnost EG.D, a.s. má zákonnou povinnost
s každým majitelem dotčené nemovitosti zřídit smluvně právo odpovídající věcnému
břemenu.
Návrh usnesení: OZ schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení na obecním pozemku p.č. 1038/1
v k.ú. Záboří.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
10. AMK Pačejov – žádost o průjezd Invelt Rally Pačejov obcí Záboří dne 1. 10. 2022
OZ projednalo žádost, kterou zaslal na obecní úřad Automoto klub Pačejov, o povolení
průjezdu vozidel při rallye, stejně jako každý rok. Trasou, která vede přes Záboří, se pojede
v sobotu 1. 10. 2022.
Návrh usnesení: OZ souhlasí s průjezdem po komunikacích ve správě OÚ, s jejich
uzavírkou, navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikací v sobotu 1. 10. 2022.
Výsledek hlasování: pro 4 proti 1
zdržel se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno

11. Různé
a) nabídka právní ochrany obce od firmy D.A.S.
Zástupce firmy D.A.S. zaslal na OÚ nabídku na právní ochranu obce. Zastupitelé obce
nabídku projednali a konstatovali, že zatím jí nevyužijí.

b) májka
Starosta obce informoval o úkolech a organizaci stavění májky v sobotu 30. 4. 2022.

c) pouť a sraz rodáků
Starosta obce seznámil ostatní zastupitele obce s pokračováním příprav na sraz rodáků a pouť.
Akce se bude konat 2. 7. 2022.

Zápis vyhotoven dne 27. 4. 2022

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

