OBEC ZÁBOŘÍ
Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 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. 23 konaném dne 27. 4.
2022 od 19.00 hodin na OÚ Záboří

Přijatá usnesení
1. ZO určuje ověřovatele zápisu: Petra Majera a Vladimíra Čapka a zapisovatelku
Blanku Potůčkovou.
2. 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

3. ZO schvaluje zápis a plnění usnesení z 22. zasedání ZO ze dne 30. 3. 2022.
4. 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.
5. 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.
6. OZ schvaluje odpisový plán pro Schodolez LG 2004 v majetku příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Záboří.

7. OZ schvaluje poskytnutí finančního daru Svazu tělesně postižených z.s. na rok 2022
ve výši 5 000,- a podepsání darovací smlouvy.
8. 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.

9. OZ souhlasí s průjezdem po komunikacích ve správě OÚ, s jejich uzavírkou,
navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikací v sobotu 1. 10. 2022.

Starosta Michal Říšský, v. r.

