OBEC ZÁBOŘÍ
Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Záboří č. 6 ze dne 13. 8. 2020 od 19.00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří
Přítomno: 6 členů OZ, 5 hostů, jmenovitě dle prezenční listiny
Zapisovatel: Blanka Potůčková
Ověřovatelé: Petr Majer
Vladimír Čapek

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení
Vyhlášení záměru na pronájem obecních lesů na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12.
2030
Žádost o finanční dar – domov pro seniory Blatná
Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na provoz obchodu – ZKD Sušice
Náprava procesní chyby ze zasedání OÚ 9. 7. 2019
Rozpočtové opatření č. 6 a 7
Různé

1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starostka obce zahájila veřejné zasedání zastupitelstva v 19.00 hodin. Přivítala přítomné a
konstatovala, že zasedání OZ bylo řádně svoláno a oznámeno na úřední desce OÚ Záboří.
Dále konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné ve všech bodech programu. Určila
zapisovatele – Blanku Potůčkovou a ověřovatele – Vladimíra Čapka a Petra Majera.

2. Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu schůze.
Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují program schůze.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno

3. Kontrola usnesení
Kontrola usnesení z minulé schůze.
Návrh usnesení: Všechna usnesení z minulé schůze č. 10 byla splněna.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

4. Vyhlášení záměru na pronájem obecních lesů na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12.
2030
Protože 31. 12. 2020 vyprší platnost dodatku č. 6 k nájemní smlouvě s ke smlouvě o
hospodaření v lesních porostech, kterou uzavřela Obec Záboří se společností Kaiser s.r.o. dne
3. 1. 2005, vyhlašuje OZ záměr na uzavření dodatku č. 7.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Záboří schvaluje záměr na uzavření dodatku č. 7
k nájemní smlouvě a ke smlouvě o hospodaření v lesních porostech uzavřené mezi Obcí
Záboří a společností Kaiser s.r.o., IČO 26733102 dne 3. 1. 2005 ve znění dodatků č. 1 až
č.6, prodloužení doby pronájmu, a to na dobu určitou do 31. 12. 2030 a změnu v článku
č. VIII. Písmeno d) roční výpovědní lhůtou vždy k 1. 10. Běžného roku.
Výsledek hlasování: pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno

5. Žádost o finanční dar – domov pro seniory Blatná
Jako každoročně i v roce 2020 žádá Domov pro seniory Blatná o poskytnutí finančního daru.
Zastupitelé se dohodli na daru ve výši Kč 5000,-.

Návrh usnesení: OZ schvaluje žádost Domova pro seniory Blatná o poskytnutí
finančního daru ve výši Kč 5000,-.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
6. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na provoz obchodu – ZKD Sušice
OZ se seznámilo s žádostí ZKD Sušice o poskytnutí příspěvku 30 000,- ročně na provoz
místního obchodu z důvodu nízkých tržeb. Zastupitelé se shodli, že na straně ZKD Sušice je
ještě prostor pro zlepšení služeb i nabídky zboží, jehož důsledkem bude i zvýšení tržeb.
Návrh usnesení: OZ zamítlo žádost ZKD Sušice o poskytnutí příspěvku 30 000,z rozpočtu obce na provoz místního obchodu.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

7. Náprava procesní chyby ze zasedání OÚ 9. 7. 2019
Z důvodu procesní chyby při jednání OZ na zasedání 9. 7. 2019, Různé – bod b), vyhlašují
zastupitelé záměr na směnu části pozemku p.č. 416/43 – travní porost, v k.ú. Záboří o výměře
6261 m2 za pozemky: p.č.563 – travní porost, o výměře 3393 m2, 266/1 – travní porost, o
výměře 2494 m2 a 266/3 – travní porost, o výměře 419 m2, vše v k.ú. Záboří.
Návrh usnesení: OZ vyhlašuje záměr na směnu části pozemku p.č. 416/43 – travní
porost, v k.ú. Záboří o výměře 6 261 m2 za pozemky: p.č.563 – travní porost, o výměře
3393 m2, 266/1 – travní porost, o výměře 2494 m2 a 266/3 – travní porost, o výměře 419
m2, vše v k.ú. Záboří.
Výsledek hlasování: pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno

8. Rozpočtové opatření č. 6 a 7
Zastupitelé se seznámili s rozpočtovými opatřeními č. 6 a 7 a vzali je na vědomí.
Návrh usnesení: OZ bere na vědomí rozpočtová opatření č. 6 a 7.
Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

9. Různé
a) Kniha autorek p. Kůrkové a p. Říhové – Záboří od čísla k číslu aneb vesnička má
středisková
Kniha o Záboří bude hotová do konce srpna. K prodeji bude za 300,-. Křest proběhne na pouti
18. 9. 2020, kde bude kniha také poprvé v prodeji.
Návrh usnesení: OZ se dohodlo, že kniha autorek p. Kůrkové a p. Říhové, na které se
obec finančně podílí – Záboří od čísla k číslu aneb vesnička má středisková se bude
prodávat od 18. 9. 2020 za 300,-/kus.
Výsledek hlasování: pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno

b) Vyhlášení záměru na prodej stavební parcely č. 416/46 na základě žádosti manželů
XXXXXXXXXX
OZ se seznámilo se žádostí manželů XXXXXXXX o koupi stavební parcely č. 416/46 v k.ú.
Záboří o výměře 821 m2.
Návrh usnesení: OZ vyhlašuje záměr na prodej parcely č. 416/46 o výměře 821m2 na
základě žádosti manželů XXXXXXXXX.
Výsledek hlasování: pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno
c) Vyhlášení záměru na prodej pozemku č. 416/44 na základě žádosti p. XXXXXXX a p.
XXXXXXXXXXX
Návrh usnesení: OZ vyhlašuje záměr na prodej pozemku č. 416/44 o výměře 100 m2, na
základě žádosti p. XXXXXXXXXXXX a p. XXXXXXXXXXXX.
Výsledek hlasování: pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno
d) Pečení prasat pod lípou
22. 8. 2020 proběhne soutěž v pečení prasat u klubovny pod lípou. Obec tuto akci finančně
podpoří.

Zápis vyhotoven dne 21. 8. 2020

Zapsala: Blanka Potůčková………………………………………………
Ověřovatelé: Vladimír Čapek…………………………………………….
Petr Majer………………………………………………...
Starostka obce: Mgr. Ludmila Brožová………………………………….

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. 6 konaném dne 13. 8.
2020 od 19.00 hodin na OÚ Záboří

Přijatá usnesení
1. Zastupitelé schvalují program schůze
2. Všechna usnesení z minulé schůze č. 10 byla splněna
3. Zastupitelstvo obce Záboří schvaluje záměr na uzavření dodatku č. 7
k nájemní smlouvě a ke smlouvě o hospodaření v lesních porostech
uzavřené mezi Obcí Záboří a společností Kaiser s.r.o., IČO 26733102
dne 3. 1. 2005 ve znění dodatků č. 1 až č.6, prodloužení doby
pronájmu, a to na dobu určitou do 31. 12. 2030 a změnu v článku č.
VIII. Písmeno d) roční výpovědní lhůtou vždy k 1. 10. Běžného roku.
4. OZ schvaluje žádost Domova pro seniory Blatná o poskytnutí
finančního daru ve výši Kč 5000,-.
5. OZ zamítlo žádost ZKD Sušice o poskytnutí příspěvku 30 000,z rozpočtu obce na provoz místního obchodu.
6. OZ vyhlašuje záměr na směnu části pozemku p.č. 416/43 – travní
porost, v k.ú. Záboří o výměře 6 261 m2 za pozemky: p.č.563 – travní
porost, o výměře 3393 m2, 266/1 – travní porost, o výměře 2494 m2 a
266/3 – travní porost, o výměře 419 m2, vše v k.ú. Záboří.

7. OZ bere na vědomí rozpočtová opatření č. 6 a 7.
8. OZ se dohodlo, že kniha autorek p. Kůrkové a p. Říhové, na které se
obec finančně podílí – Záboří od čísla k číslu aneb vesnička má
středisková se bude prodávat od 18. 9. 2020 za 300,-/kus.
9. OZ vyhlašuje záměr na prodej parcely č. 416/46 o výměře 821m2 na
základě žádosti manželů XXXXXXXXXX.
10.OZ vyhlašuje záměr na prodej pozemku č. 416/44 o výměře 100 m2,
na základě žádosti p. XXXXXXXXX a p. XXXXXXXXXX.

Zápis vyhotoven dne 21. 8. 2020

Zapsala: Blanka Potůčková………………………………………………
Ověřovatelé: Vladimír Čapek …………………………………………….
Petr Majer ………………………………………………...
Starostka obce: Mgr. Ludmila Brožová………………………………….

