Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Záblatí
ze dne 07.03.2019
Místo konání: zasedací místnost OÚ v Záblatí
Začátek: 19,00 hodin
Zasedání řídil : starosta obce Ing. Klabouch Vladislav
Přítomno: 6 členů zastupitelstva
Omluveni: Korytar Jan
Zapisovatel: Vopeláková Emilie
Ověřovatelé zápisu: Poliček Jan, Kovář Václav
Občané : 6
Starosta obce Ing. Klabouch Vladislav zahájil jednání, přivítal přítomné
zastupitele. Konstatoval, že zastupitelstvo obce Záblatí je usnášeníschopné
a navrhl, aby se řídilo následujícím programem.

Návrh programu
1. Volba zapisovatele
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění přijatých usnesení
4. Hodnotící zpráva za rok 2018
5. Inventarizace majetku Obce Záblatí k 31.12.2018
6. Zpráva o hospodaření v obecních lesích za rok 2018
7. Rozpočtové opatření č.1/2019
8. Rozpočtové opatření č.2/2019
9. Rozpočtové opatření č.3/2019
10. Smlouva o zřízení věcného břemene č. PI - 014330052053/001
11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030048833/002
12. Darovací smlouva
13. Povolení objízdné trasy
14. Různé, závěr
Tento návrh programu byl přijat všemi přítomnými zastupiteli obce.
1.Volba zapisovatele
Na návrh starosty obce byla zvolena zapisovatelem Emilie Vopeláková.
Hlasování : pro 5
zdržel se 1
proti 0
2. Volba ověřovatelů zápisu
Na návrh starosty obce byli jako ověřovateli zápisu zvoleni Poliček Jan,
Kovář Václav (jeden zastupitel se hlasování vždy zdržel).
Hlasování : pro 5
zdržel se 1
proti 0

3. Kontrola plnění přijatých usnesení :
° Smlouva o prodeji pozemku 379/9 v k.ú. Křišťanovice - podepsána
° Smlouva s dodavatelem stavební akce ,,Výstavba vodovodu a kanalizace –
ZTV Záblatí“ - podepsána
° Smlouvy o přijetí darů na rozvoj kulturních, společenských a sportovních
aktivit a na rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Záblatí – podepsány
° Výběrové řízení na ,,Zpracování PD a inž. činnost k získání stavebního povolení Výstavba vodovodu a kanalizace ZTV Křišťanovice“ - vypsáno
4. Hodnotící zpráva za rok 2018
Starosta seznámil zastupitele s Hodnotící zprávou za rok 2018.
Hlasování : pro 5

zdržel se 1

proti 0

Usnesení č.1/04/19
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí přednesenou Hodnotící zprávu za rok 2018
za Obec Záblatí.

5. Inventarizace majetku Obce Záblatí k 31.12.2018
Starosta informoval členy zastupitelstva s výsledky inventarizace majetku
obce Záblatí k 31.12.2018.
Hlasování : pro 5

zdržel se 1

proti 0

Usnesení č.2/04/19

Obecní zastupitelstvo souhlasí s provedenou inventarizací majetku
a závazků k 31.12.2018.
6. Zpráva o hospodaření v obecních lesích za rok 2018
Starosta seznámil zastupitele s příjmy a náklady Obecních lesů obce Záblatí
v roce 2018.
Celkové příjmy za rok 2018 činily ………. 3.896.330,42 Kč
a celkové náklady …………………………3.491.153,10 Kč.
Hospodářský výsledek v roce 2018 činil…….405.177,32 Kč.
Zastupitelstvu byly předloženy výkazy : Výkaz zisků a ztrát a přehled
vybraných ukazatelů hospodaření v obecních lesích.
Usnesení č.3/04/19 Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku
hospodaření obecních lesích za rok 2018.

7. Rozpočtové opatření č.1/2019
Příjmy
příjmy navýšeny o
na celkové příjmy

2.627.000,- Kč
12.098.000,- Kč

Výdaje
výdaje navýšeny o
na celkové výdaje

134.700,- Kč
8.912.700,- Kč

Výsledek hospodaření rozpočtového opatření č.1/2019 je…+2.492.300,- Kč
Hospodářský výsledek roku 2019 ………………………… +3.185.300,- Kč
Rozpočtové opatření č.1/2019 je přílohou zápisu.
Hlasování :

pro 6

zdržel se 0

proti 0

Usnesení č.4/04/19
Rozpočtové opatření č. 1/2019 provedl na základě pověření obecního zastupitelstva
starosta obce. Obecní zastupitelstvo souhlasí a bere na vědomí.

8. Rozpočtové opatření č.2/2019
Příjmy
příjmy navýšeny o
na celkové příjmy
Výdaje
výdaje navýšeny o
na celkové výdaje

252.452,- Kč
12.350.452,- Kč
60.703,- Kč
8.973.403,- Kč

Výsledek hospodaření rozpočtového opatření č.2/2019 je… +191.749,- Kč
Hospodářský výsledek roku 2019 ………………………… 3.377.049,- Kč
Rozpočtové opatření č.2/2019 je přílohou zápisu.
Hlasování :

pro 6

zdržel se 0

proti 0

Usnesení č.5/04/19 Rozpočtové opatření č.2/2019 provedl na základě pověření
obecního zastupitelstva starosta obce. Obecní zastupitelstvo souhlasí a bere na
vědomí.

9. Rozpočtové opatření č.3/2019
Příjmy navýšeny o
na celkové příjmy
Výdaje
výdaje navýšeny o
na celkové výdaje

198.089,- Kč
12.548.541,- Kč
2.809.106,- Kč
11.782.509,- Kč

Výsledek hospodaření rozpočtového opatření č.3/2019 je -2.610.017,- Kč
Hospodářský výsledek roku 2019 ………………………… 766.032,- Kč
Rozpočtové opatření č.3/2019 je přílohou zápisu.
Hlasování :

pro 6

zdržel se 0

proti 0

Usnesení č.6/04/19
Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.3/2019.

10. Smlouva o zřízení věcného břemene č. PI - 014330052053/001
Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení “ Smlouvu o zřízení věcného
břemene č.: PI-014330052053/001 “. Jedná se o umístění nového kabelového
vedení NN s názvem ,,Hlásná Lhota parc.č. 493/1 firmou E.ON Distribucea.s..
Obec Záblatí obdrží jednorázový poplatek za zřízení věcného břemene
ve výši 5.000,- Kč. K této částce bude připočítána platná sazba DPH.
Hlasování :

pro 6

zdržel se 0

proti 0

Usnesení č.7/04/19
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením ,,Smlouvy o zřízení věcného
břemene č.: PI-014330052053/001“ a pověřuje starostu obce k podpisu.

11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1030048833/002 E. ON
Starosta předložil zastupitelstvu ,, Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene“. Jedná se o síť nového technického vybavení, která je
zřizována a provozována ve veřejném zájmu s názvem ,,Řepešín – kabel NN,
Vopelka“ parc.č. 1016 v k.ú. Řepešín, obec Záblatí firmou E.ON Distribuce a.s..
Obec Záblatí obdrží jednorázový poplatek za zřízení věcného břemene ve výši
5.000,- Kč za parcelu.
Hlasování :

pro 6

zdržel se 0

proti 0

Usnesení č.8/04/19
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene č. 1030048833/002 a pověřuje starostu k jejímu
podpisu.
12. Darovací smlouva
Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení ,,Darovací smlouvu“ ve výši
finanční částky 5.000,- Kč pro Speciální třídu mentálně postižených dětí
ZŠ Zlatá stezka Prachatice. Tento finanční obnos bude použit pro nákup
školních pomůcek žáků této třídy.
Hlasování :

pro 6

zdržel se 0

proti 0

Usnesení č.9/04/19 Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím daru
ve výši 5.000,- Kč Základní škole Zlatá stezka Prachatice a pověřuje starostu
obce k podpisu darovací smlouvy.
13. Povolení objízdné trasy
Starosta seznámil zastupitele s žádostí o povolení objízdné trasy závodu
XTERRA CZECH 2019 – Mistrovství Evropy v triatlonu dne 3.8.2019
od 8.00 hod.–14.00 hod. a dne 18.5.2019 závod HUS MUŽ 2019.
Měla by být uzavřena silnice III/14133 Záblatí – Albrechtovice a silnice III/14135
Záblatí – Řepešínský mlýn, objížďka přes Saladín.

Usnesení č.10/04/19 Obecní zastupitelstvo souhlasí s vedením objízdné trasy
dne 3.8.2019 a 18.5.2019 přes osady Saladín a Řepešín.

15. Různé, závěr
° ZTV Záblatí
° stočné Hlásná Lhota
° zástavní právo – p. Vágner – právník SZABO

Starosta poděkoval zastupitelům a jednání ve 21,00 hod. ukončil.

Ověřovatelé zápisu :

Poliček Jan
Kovář Václav

Ing. Klabouch Vladislav
starosta
Zapisovatel : Vopeláková Emilie
místostarostka

