
Zápis ze zasedání obecního Zastupitelstva obce Záborná konaného dne 13.2.2014.

Přítomni byli  :  Vlastmil  Částka, Dana Foltová,  Josef Koubek,  Eva Milotová, ing.  Bohuslav Vacek,
Jaroslava Vacková, Josef Matoušek, Jan Halík

Veřejného zasedání se zú častnilo :  42 obyvatel obce.

  PROGRAM:

Zahájení1. 
Kontrola zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva obce2. 
Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce od minulého zasedání3. 
Záměr prodeje obecních pozemků p.č. 22/2 (359 m2), 759/1 (200 m2), 7/4 (49 m2), 8/2 (431
m2), 8/3 (11 m2).

4. 

Projednání  a schválení  smlouvy mezi  firmou AGROPROJEKT Jihlava a obcí  Záborná na
zpracování technické dokumentace pro územní a stavební řízení

5. 

Schválení dohody – Město Polná a Obec Záborná o úhradě neinvestičních nákladů na děti v
Mateřské škole v Polné

6. 

Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru7. 
Odpadové hospodářství8. 
Investice v roce 20149. 
Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 201410. 
Projednání a schválení rozpočtového výhledu na roky 2014-201711. 
Areál bývalého lihovaru a možná řešení likvidace pozůstatku stavby a další využití stávající
budovy a ostatních prostor ( pozemků – parcel )

12. 

Různé13. 
Diskuse14. 
Závěr15. 

1)   Starosta  p.  Koubek  přivítal  přítomné  a  seznámil  je  s  programem  zasedání.  Jmenoval
zapisovatelkou p. Danu Foltovou a ověřovateli p. Petra Tlačbabu a p. Josefa Coufala.

2)  Kontrola zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva obce.

3)  Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce od minulého zasedání : projekt mostku u Halíků a chodník na
horním konci obce.

4)  Záměr prodeje obecních pozemků p.č. 22/2 (359 m2),759/1 (200 m2), 7/4 (49 m2), 8/2 (431 m2),
8/3 (11 m2)

5)   Projednání  a  schválení  smlouvy  mezi  firmou  AGROPROJEKT  Jihlava  a  obcí  Záborná  na
zpracování technické dokumentace pro územní a stavební řízení na vybudování chodníku v horním
konci obce.

6)  Schválení dohody – Město Polná a Obec Záborná o úhradě neinvestičních nákladů na děti v MŠ v
Polné. Úhrada 10.950,- Kč x 3 děti, celkem 32.850,- Kč.

7)  Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru.
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8)  Odpadové hospodářství v roce 2013.

9)   Investice  v  roce  2014  -  vybudování  bezdrátového  rozhlasu  a  chodníku  v  horním  konci  obce,
zakoupení stříkačky pro hasiče.

10)  Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2014.

11)  Projednání rozpočtového výhledu na roky 2014 - 2017.

12)  Projednání využití areálu bývalého Lihovaru. P. Částka informoval o situaci v lihovaru. Obci byla
dána nabídka na odkoupení budovy a pozemku. Všichni přítomní občané, tj. 42, odsouhlasily, aby obec
pokračovala ve vyjednávání.

13)  Různé - diskuse
    - příspěvek na dětský karneval 2.000,- Kč.
    - příspěvek na vítání občánků
    - MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

14)  Závěr

Usnesení z veřejného pracovního zasedání.

  1)  Zastupitelstvo schvaluje :

schválení pozastavení záměru prodeje obecních pozemků a vstoupit do jednání s majitelem.
  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0
schválení smlouvy mezi firmou AGROPROJEKT Jihlava a obcí Záborná
  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0
schválení dohody – Město Polná a Obec Záborná o úhradě neinvestičních nákladů
  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0
schválení rozpočtu obce na rok 2014
  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0

Zasedání bylo ukončeno ve 21:00 hod.

zapsala :  Dana Foltová
zápis ov ěřili :  Martin Šimek, Petr Tlačbaba

  V Záborné 13.2.2014
  Josef Koubek
  starosta obce
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