Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
17. 10. 2016
Starosta zahájil v 19,10 hodin jednání ZO přivítáním zúčastněných občanů a členů
zastupitelstva v zasedací místnosti OÚ Zábrodí. Dále starosta konstatoval, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné, konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, zápis z minulého jednání zastupitelstva byl řádně ověřen a podepsán
a nikdo ze zastupitelů k němu neměl námitky. V souladu s jednacím řádem jmenoval
ověřovatele zápisu a zapisovatele. Následně seznámil přítomné s programem jednání a navrhl
doplnění o bod č.2) Žádost o dotace ze SFŽP a nechal o něm hlasovat. Jednomyslným
hlasováním byl program jednání přijat.
Ověřovatelé zápisu: Baláš Petr, Matějovic Jiří
Zápisem pověřen: Burdychová Drahomíra
Přítomní zastupitelé: Jan Dlauhoweský, Petr Baláš, Eva Lokvencová, Jiří Matějovic,
Jiroušek Ladislav, Pavel Volhejn ( viz. prezenční listina) omluveni: Jirková Gabriela
Program:
1) Dotace POV 2017
2) Dotace SFŽP
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Dotace POV 2017
Starosta seznámil přítomné s možností požádat o dotaci z POV na rok 2017 na projekt
„Revitalizace sportovního areálu v Zábrodí“. Záměrem projektu je odstranění starého
oplocení areálu a vybudování nového oplocení z pozinkovaných sloupů a poplastovaného
pletiva. V prostoru za brankami je navrženo oplocení o výšce 5 m, s polypropylenovou
záchytnou sítí. Vstup do areálu budou zajišťovat 2 vjezdové brány a 9 vstupních branek.
Další část projektu řeší energetické úspory v kabinách hráčů instalací solárního systému pro
ohřev TUV pro umývárnu, sprchy a kuchyňku. Dotace je ve výši max. 50% uznatelných
nákladů.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e podání žádosti o dotaci z POV 2017 na akci
„Revitalizaci sportovního areálu v Zábrodí“.
Hlasování:

Pro:6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1/17/10/2016 bylo schváleno
2. Dotace SFŽP
Tato dotace je vypsána ze Státního fondu životního prostředí na pořízení manipulační
techniky a kontejnerů v rámci odděleného sběru a svozu odpadů ve výši 85% uznatelných
nákladů. Předmětem dotace je pořízení techniky pro zajištění separace a svozu odpadů.
V případě získání dotace by obec zakoupila manipulační techniku dle podmínek SFŽP a soubor
nových velkoobjemových kontejnerů do sběrného dvora.
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Předpokládaná výše nákladů je 1 800 000,-Kč včetně DPH. Doba udržitelnosti projektu je 5
let. Předpokládaný náklad obce pro realizaci tohoto projektu je cca 300 000,-Kč.
Návrh usnesení
. Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e podání žádosti o dotaci ze SFŽP na pořízení
manipulační techniky a velkoobjemových kontejnerů
Hlasování:

Pro:6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/17/10/2016 bylo schváleno

3. Diskuse - různé
4. Závěr
Starosta obce ukončil jednání v 19,30 hodin.

Ověřovatelé:………………………….
Petra Baláš

……………………………
Jiří Matějovic

…………………..
Jan Dlauhoweský
starosta obce

……………………….
Ladislav Jiroušek
místostarosta obce

Zapsala dne 17. 10. 2016 Burdychová Drahomíra
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Výpis usnesení z VZZO dne 17. 10. 2016
Č.1/17/10/2016

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e podání žádosti o dotaci
z POV 2017 na akci „Revitalizaci sportovního areálu v Zábrodí“

Č.2/17/10/2016

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e podání žádosti o dotaci ze
SFŽP na pořízení manipulační techniky a velkoobjemových
kontejnerů

………………………………
Jan Dlauhoweský

………………………..
Ladislav Jiroušek

starosta obce

místostarosta obce

Dne: 17. 10. 2016
Zapsala: Drahomíra Burdychová

VYVĚŠENO:
SEJMUTO:
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