Zápis
ze 14. zasedání konaného ve čtvrtek dne 28.6.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ
Záhoří.
Přítomni: viz prezenční listina, 7členů ZO
Omluveni: Formánková, Kocourek
Neomluveni:Ověřovatelé zápisu: Ing. Malát, Ing. Kolář
Zapisovatel: Kápl

PROGRAM
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Představení nové ředitelky ZŠ a MŠ, projednání protokolu o měření azbestu
4. Závěrečný účet obce za rok 2011 a Zpráva o přezkumu hospodaření, rozpočtové opatření
č.2
5. Prodej pozemku v Dolním Záhoří
6. Žádost o otevření předzahrádky v Horním Záhoří
7. Schválení dodavatele na akci „Oprava chodníků v Záhoří“
8. Různé, diskuse
9. Závěr
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 14. zasedání ZO.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
7

0

0

Usnesení č. 183/2012 bylo schváleno.

JEDNÁNÍ
1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce František Valvoda. Na jednání přivítal dosavadní
ředitelku ZŠ a MŠ Mgr. Martinu Maternovou a nově jmenovanou ředitelku Mgr. Markétu
Bajerovou, kterou přítomným členům ZO představil.
2. Starosta provedl kontrolu usnesení ze 13.zasedání zastupitelstva obce.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí kontrolu usnesení ze 13.zasedání zastupitelstva.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
7
0
0
Usnesení č. 184/2012 bylo schváleno.
3. Starosta přivítal dosavadní ředitelku a přítomným představil novou ředitelku ZŠ a MŠ
Záhoří jmenovanou od 1.8.2012 Mgr. Markétu Bajerovou.

Zastupitelstvo obce projednalo Protokol KHS o kontrolním zjištění minerálních a azbestových
vláken ve vnitřním prostředí pobytových místností ZŠ Záhoří. Z výsledků protokolu vyplývá,
že nedošlo k překročení limitu pro azbestová vlákna. Na některých místech byla překročena
hodnota limitu respirabilních a azbestových vláken. Z toho důvodu byl projednán a stanoven
harmonogram sanačních a úklidových prací. V termínu do 31.8.2012 se musí provést
opakované kontrolní měření.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zprávu KHS České Budějovice a schvaluje
provedení sanačních a úklidových prací v ZŠ Záhoří během prázdnin – výmalba tříd a chodeb,
zadělání spár, demontáž koberců ze stěn a vysátí prostor vysavačem se speciálním HEPA
filtrem. ZO ukládá dosavadní ředitelce ZŠ zajistit v termínu do 30.8.2012 provedení
kontrolního měření.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
7
0
0
Usnesení č. 185/2012 bylo schváleno.
4. Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce za rok 2011 a Zprávu o přezkumu
hospodaření za rok 2011.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2011 spolu se
Zprávou o přezkumu hospodaření a zároveň schvaluje celoroční hospodaření za rok 2011
s výrokem souhlasí bez výhrad.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
7
0
0
Usnesení č. 186/2012 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 2/2012.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012.
Hlasování:

pro
7

proti
0

zdržel se
0

Usnesení č. 187/2012 bylo schváleno.
5. ZO projednalo prodej pozemku v Dolním Záhoří.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 962/15 o výměře
8 m2, ostatní plocha, paní Zdeně Márové za cenu 200,- Kč/m2. Kupující dále uhradí správní
poplatek za návrh na vklad do KN ve výši 1.000,- Kč.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
7
0
0
Usnesení č. 188/2012 bylo schváleno.
6. ZO projednalo žádost paní Zelenkové o provozování předzahrádky v Horním Záhoří o
rozměrech 3x7 m před farou, které bude sloužit pro nově zřizovanou cukrárnu „Pod Věží“.
Návrh na usnesení: ZO obce schvaluje otevření předzahrádky na návsi v Horním Záhoří paní
Haně Zelenkové.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
7
0
0

Usnesení č. 189/2012 bylo schváleno.
7. ZO projednalo zápis z jednání výběrové komise na výběr dodavatele na akci „Oprava
chodníků v Záhoří“.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje dodavatelem akce „Oprava chodníků v Záhoří“ firmu
Služby města Milevska spol.s.r.o., Karlova 1012, 39901 Milevsko s nejnižší cenou ve výši
425.100,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
7
0
0
Usnesení č. 190/2012 bylo schváleno.
8. Různé:
- bylo projednáno přidělení bytu č. 5 nad OÚ Záhoří.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje přidělení bytu č. 5 v budově s nájemními byty Horní
Záhoří 8 od 1.7.2012 panu Jiřímu Opavovi ml., nyní bytem Horní Záhoří 55.
Hlasování
pro
proti
zdržel se
7
0
0
Usnesení č. 191/2012 bylo schváleno

Zapsal: Petr Kápl

starosta: František Valvoda
Ověřovatelé zápisu: Ing.David Malát
Ing. Jan Kolář

