Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
14.8.2020
Starosta zahájil v 16,00 hodin jednání přivítáním zúčastněných občanů a členů zastupitelstva a
konstatoval, že byl zápis z minulého jednání zastupitelstva řádně ověřen a podepsán bez
námitek. V souladu s jednacím řádem jmenoval ověřovatele zápisu a zapisovatele. Následně
seznámil přítomné s připraveným programem jednání, kde byl oproti původnímu návrhu
doplněn bod 2) Úprava rozpočtu, bod 3)Úprava DZ na Končinách a bod 4) Stížnost pana
Doležala a paní Hejnové, a nechal o něm hlasovat. Jednomyslným hlasováním byl program
jednání přijat.
Ověřovatelé zápisu: Habr Petr, Matějovic Jiří
Zápisem pověřen: Burdychová Drahomíra
Přítomní zastupitelé: Jan Dlauhoweský, Ladislav Jiroušek, Petr Baláš, Petr Habr, Jiří
Matějovic, Jan Veselý ( viz. prezenční listina)
Omluven: Ondřej Kohl
Program:
1) Nákup pozemků p. č. 210/2 a 1094, v kú. Horní Rybníky
2) Úprava rozpočtu
3) Úprava DZ na Končinách
4) Stížnost pana Doležala a paní Hejnové
5) Diskuse
6) Závěr
Hlasování:

Pro:6

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Nákup pozemků p.č.210/2 a 1094 v kú: Horní Rybníky
Obec Zábrodí odkoupí od pana J. Navrátila, paní A. Navrátilové a paní J.Pfeifrové
pozemek p.č. 210/2 o výměře 211m, trvalý travní porost, v kú: Horní Rybníky a pozemek
p.č.1094 o výměře 556m,orná půda, v kú: Horní Rybníky. Na pozemku p.č. 1094 se
nachází cesta. Na tomto pozemku budou stát kontejnery pro bioodpad.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e nákup pozemků p.č. 210/2 trvalý travní porost a
p.p.č.1094 orná půda v kú: Horní Rybníky za cenu 48 900,-Kč.
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1/14/8/2020 bylo schváleno
2. Úprava rozpočtu
Starosta podrobně okomentoval jednotlivé změnové položky v rámci projednávaného
rozpočtového opatření. Konstatoval, že rozpočtové opatření bylo projednáno
zastupitelstvem obce. Rozpočtové opatření je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e úpravu rozpočtu č. 6/2020 dle přílohy č.1
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0
1

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/14/8/2020 bylo schváleno
3. Úprava dopravního značení na Končinách
Odbor dopravy a silničního hospodářství vyzval obec k doplnění další dodatkové tabulky
č.E13 s textem „ Mimo vlastníků a uživatelů dotčených pozemků a nemovitostí“
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e úpravu DZ na Končinách o dodatkovou č E 13
s textem „ Mimo vlastníků a uživatelů dotčených pozemků a nemovitostí“
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3/14/8/2020 bylo schváleno
4. Stížnost pana Doležala a paní Hejnové
Dne 10.8.2020 obdržela obec stížnost na rušení nočního klidu ohňostrojem dne 1.8.2020,
„Vodnické slavnosti“.
Po vzájemné diskuzi a následné domluvě je pro příští rok stanoveno:14 dnů před konáním
ohňostroje, bude na OÚ Zábrodí doručeno oznámení včetně veškeré dokumentace
k pořádanému ohňostroji, (mapa spadů, síla ohňostroje). Vše bude pořadatelem ohňostroje
oznámeno prokazatelným způsobem panu Doležalovi a to také 14 dní před konáním.
Odpálení proběhne nejdéle ve 22,30hodin.

5. Diskuse
p.Doležal: Kolem Špinky a Broďáku je hodně kelímků a sáčků. Na „pláži“ u Feyglů, by
chtělo přidat TOI TOI. Chodí se za boudu.
p.starosta: Oslovím provozovatele restauračních a ubytovacích zařízení a pokusím se
s nimi vyjednat pravidla úklidu.
6. Závěr
Starosta obce ukončil jednání 16,50 hodin.

Ověřovatelé:………………………….

……………………………

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

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

Zapsala dne 14.8.2020 Burdychová Drahomíra
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Výpis usnesení ze dne 14.8. 2020
Č: 1/14/8/2020

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e nákup pozemků p.č. 210/2 trvalý travní
porost a p.p.č.1094 orná půda v kú: Horní Rybníky za cenu 48 900,-Kč

Č: 2/14/8/2020

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e úpravu rozpočtu č.6/2020 dle přílohy

Č:3/14/8/2020 Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e úpravu DZ na Končinách o dodatkovou č
E13 s textem „ Mimo vlastníků a uživatelů dotčených pozemků a nemovitostí“

Jan Dlauhoweský
starosta obce

Ladislav Jiroušek
místostarosta obce

Dne: 14.8.2020
Zapsala: Burdychová Draha
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