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Zápis ze zasedání obecního Zastupitelstva obce Záborná konaného dne 5.3.2015.
Přítomni byli : Vlastmil Částka, Eva Milotová, Josef Koubek, ing. Bohuslav Vacek, Jaroslava Vacková,
Jan Halík, Josef Matoušek.
Omluvena byla : Dana Foltová
Veřejného zasedání se zúčastnilo : 19 obyvatel obce.

PROGRAM:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce od minulého zasedání
3. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2015
4. Schválení nové vyhlášky o shromažďování a nakládání s odpady na území obce
5. Schválení smlouvy o odevzdávání kovů do EKO- KOBA s.r.o.
6. Investice roku 2015.
7. Finanční hospodaření obce v roce 2014.
8. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru.
9. Různé – informace z obce, staveb. parcely, odpady, pozemkové úpravy, vodovod, lihovar atd.
10. Diskuse
11. Závěr
1) Starosta p. Koubek přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. Jmenoval
zapisovatelkou p. Evu Milotovou a ověřovateli p. Petra Tlačbabu a p. Karla Grőtschela. Kontrola zápisu
z minulého zasedání Zastupitelstva obce.
2) Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce za minulé období: podána žádost na dotaci z POV Kraje
Vysočina na akci Obnovy propustku, dokončení bezbariérového chodníku – žádost o převod pozemku,
žádost o dotaci na kompostéry, inventura majetku, rozpočet na r. 2015, pronájem hostince, vyhláška o
odpadech.
3) Projednání a schválení rozpočtu na rok 2015
4) Schválení nové vyhlášky o shromažďování a nakládání s odpady na území obce.
5) Schválení dohody o odevzdávání kovů do EKO- KOBA s.r.o. - určené místo na kovy.
6) Investice roku 2015 - obnova propustku, nákup vozidla pro SDH, nákup počítačů, tiskárny,
modernizace dětského hřiště, oprava chodníku, údržba víceúčelového hřiště.
7) Finanční hospodaření obce v roce 2014 - informace o stavu účtů podala p. Chvátalová.
8) Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru.
9) Různé

budoucí smlouva na biodpady s p. Součkem
přistavení kontejneru firmy ODAS na biolog. rozložitelný odpad na 2-3 dny v období
1.4.-31.10.2015
pozemkové úpravy – probíhá výběrové řízení na zhotovitele pozem. úprav
kanalizace – pasport provede Agroprojekt
informace o produkci odpadů v roce 2014
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schválení příspěvku 10.000 Kč na opravu kostela
10) Diskuse.
10) Závěr.

Usnesení z veřejného pracovního zasedání.
1) Zastupitelstvo schvaluje :
rozpočet obce na rok 2015
- pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0
vyhlášku o shromažďování a nakládání s odpady na území obce
- pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0
dohodu o odevzdávání kovů s firmou EKO- KOBA s.r.o.
- pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0
příspěvek 10.000 Kč na opravu kostela.
- pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0

Zasedání bylo ukončeno ve 20:45 hod.
zapsala : Eva Milotová
datum vyhotovení : 12.3.2015
zápis ověřili : Petr Tlačbaba, Karel Grőtschel
V Záborné 12.3.2015
Josef Koubek
starosta obce
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