Zápis
z 19. zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek 21.2.20132 od 19.00
hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Radek Opava, Milena Formánková
Neomluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: Jan Kocourek, ing. David Malát
Zapisovatel: Petr Kápl
PROGRAM
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Rozpočtové opatření č. 7/2012 a 1/2013
4. Žádosti i dotace a granty, akce v roce 2013
5. Různé, diskuse
6. Závěr
JEDNÁNÍ
1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce František Valvoda
2. Starosta provedl kontrolu usnesení ze 18. zasedání ZO.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
7
0
0
Usnesení č. 238/2013 bylo schváleno.
3. Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č.6/2012 a 1/2013.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2012 a rozpočtové opatření č.
1/2013
Usnesení č. 239/2013 bylo schváleno.
4. Starosta podal informaci o stavu upravovaného projektu na dostavbu budovy motorestu
Záhoří. Realizační projekt, podle něhož se provede výběrové řízení na dodavatele stavby bude
předán projektantem v polovině března 2013. Prováděcí projekt vyhotoví pan Milan Rakovan,
Projektostav Písek, který byl vybrán na základě výběrového řízení ze dne 21.2.2013 –viz.
zápis výběrové komise.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí informaci starosty a zápis z výběrové komise a
schvaluje dodavatelem prováděcího projektu na rekonstrukci motorestu Záhoří Milana
Rakovana, Projektostav Písek.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
7
0
0
Usnesení č. 240/2013 bylo schváleno.

Starosta informoval o stavu dotace na zateplení školy.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí informaci o stavu dotace na zateplení základní školy.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
7
0
0
Usnesení č. 241/2013 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce projednalo podání žádosti na rekonstrukci topení, včetně kotelny základní
školy v Záhoří. Dále zastupitelstvo obce projednalo podání žádostí z grantů Jihočeského kraje
– úcta k předkům na opravu hrobu sovětských vojínů, opravu chodníků na hřbitově,
rekonstrukci sociálního zařízení v tělocvičně, bezpečné přechody, požární nádrž v Jamném.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MPO EFEKT 2013 na
rekonstrukci otopné soustavy v ZŠ, žádost o grant z Jčk na opravu chodníků na hřbitově a
opravu hrobu ruských vojínů z GP úcta k předkům, dále žádost o dotaci na rekonstrukci
sociálního zařízení v tělocvičně, na bezpečné přechody a opravu požární nádrže v Jamném a
zároveň u všech akcí schvaluje spolufinancování.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
7
0
0
Usnesení č.242/2013 bylo schváleno.
5. Různé:
- zastupitelstvo obce projednalo ustanovení zákona č.501/2012 Sb. – zřízení účtu u ČNB.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zřízení účtu u ČNB podle zákona č. 501/2012 Sb. a
schvaluje, aby daňové příjmy dle zákona o rozpočtovém určení daní, byly zasílány na
stávající účet obce u České spořitelny a.s. Písek, č.ú. 641 382 379/0800. Účet u ČNB bude
určen k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů
a Národního fondu.
Hlasování.
pro
proti
zdržel se
7
0
0
Usnesení č. 243/2013 bylo schváleno.
- zastupitelstvo obce projednalo výjimku z počtu žáků ve školní družině na počet 34.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje výjimku z nejvyššího počtu žáků v jedné skupině ve školní
družině ZŠ a MŠ Záhoří na počet 34.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
7
0
0
Usnesení č. 244/2013 bylo schváleno.
V diskusi členové ZO odpovídali na dotazy a připomínky občanů – vyhláška o odpadech,
oprava věžních hodin, oprava chodníků atd.
6. Na závěr starosta poděkoval za účast a ve 21.10 hodin zasedání ukončil.
Zapsal: Petr Kápl

starosta: František Valvoda
ověřovatelé zápisu: Jan Kocourek
Ing. David Malát

