
Zápis ze 8.zasedání obecního Zastupitelstva obce Záborná konaného dne 4.2.2016.

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

Omluven byl :  Pavel Tlačbaba, Jaroslava Vacková.

Veřejného zasedání se zú častnilo :  15 obyvatel obce.

  PROGRAM:

Zahájení1. 
Kontrola zápisu z minulého schůze2. 
Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce3. 
Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 20164. 
Investiční činnost v obci 20165. 
Komplexní a pozemkové úpravy6. 
Vyhláška o odpadech7. 
Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru8. 
Různé9. 
Diskuse10. 
Závěr11. 

1)   Starosta  p.  Koubek  přivítal  přítomné  a  seznámil  je  s  programem  zasedání.  Jmenoval
zapisovatelkou p. Danu Foltovou a ověřovateli p. Petra Tlačbabu st. a p. J. Coufala. A navrhl zařadit do
programu :

zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p. Egertové.
zvýšení mzdy účetní p. Chvátalové.

2)  Kontrola zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva obce.

3)  Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce od minulého zasedání

běžná agenda
inventarizace majetku
žádost o dotaci z Programu obnovy venkova
příprava rozsvícení vánočního stromu, besídky a mše.

4)  Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2016.

5)  Investiční činnost v obci 2016.

oprava chodníku
oprava kotelny

6)  Informace o pozemkových úpravách.

7)  Projednání vyhlášky o odpadech – dodatek.

8)  Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru.

9)  Různé.
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zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku v k. ú. Záborná par.č. 760/8 o výměře cca
60 m2 paní Marii Egertové, Záborná 70, za cenu 25,-Kč/m2
zvýšení mzdy účetní p. Chvátalové na 7.000,- Kč od 1.3.2016
schválení daru pro děkanství v Polné 12.000,- Kč
seznámení s rozpočtovým opatřením

10)  Diskuse.

11)  Závěr.

Usnesení z veřejného pracovního zasedání.

  1)  Zastupitelstvo schvaluje :

ZO – 5/8/206 – rozpočet obce na rok 2016.
  -  pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO – 6/8/2016 - zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku v k. ú. Záborná par.č. 760/8 o
výměře cca 60 m2 paní Marii Egertové, Záborná 70, za cenu 25,-Kč/m2.
  -  pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO – 7/8/2016 - zvýšení mzdy účetní p. Chvátalové na 7.000,- Kč od 1.3.2016.
  -  pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO- 8/8/ 2016 - dar pro děkanství v Polné 12.000,- Kč.
  -  pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0

Zastupitelstvo obce bere na v ědomí rozpo čtové opat ření

Zasedání bylo ukončeno ve 20:45 hod.

zapsala :  Dana Foltová
datum vyhotovení :  11.2.2016
zápis ov ěřili :  Petr Tlačbaba st., Josef Coufal

  V Záborné 4.2.2016
  Josef Koubek
  starosta obce
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