
 
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Záborná  

konaného dne 24. 6. 2021 v 19.30 hod.  
 
 
 

Přítomni: Josef Koubek, Jan Halík, Dana Foltová, Jaroslava Vacková, Vlastimil Částka, 
Vendula Vencovská. 
Omluven: Ing. Bohuslav Vacek 
 
 
Program: 
   1. Zahájení. 
    2. Kontrola zápisu z minulého zasedání. 
    3. Zpráva o činnosti zastupitelstva obce od minulého zasedání. 
    4. Projednání závěrečného účtu za rok 2020. 
    5. Projednání zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok  
        2020. 
    6. Žádost o koupi části pozemku 17/1 paní Kristýně Sedlákové,  
        bytem Záborná 34 a panu Vítu Karáskovi, bytem Želetava,  
        Podolí 97. 
    7. Projednání rozpočtového opatření č. 1 a 2. 
    8. Informace týkající se vodovodu a kanalizace. 
    9. Územní plán - informace. 
  10. Různé. 
  11. Diskuse – závěr. 
 
 
Bod 1 - Zahájení   
ZO – 176/4/2021 
Starosta p. Koubek přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. 
Starosta jmenoval zapisovatelkou pí. Vendulu Vencovskou a ověřovateli zápisu sl. Flesarovou a  
p. Tlačbabu.  
 
 
Bod 2 – Kontrola zápisu z minulého zasedání. 
ZO –177/4/2021 
Starosta p. Koubek provedl kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání. 
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání zastupitelstva 
obce Záborná ze dne 29. 4. 2021. 
 
 
Bod 3 - Zpráva o činnosti zastupitelstva obce od minulého zasedání. 
ZO – 178/4/2021 
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí zprávu starosty o činnosti Zastupitelstva obce od 
minulého zasedání –projektovou přípravu vodního hospodářství, ostatní administrativní činnost, 
údržba obecní zeleně, údržba hřiště – čištění, dořešení prodejní smlouvy s p. Hurychem. 
 
 
 
 



Bod 4 – Projednání závěrečného účtu za rok 2020. 
ZO – 179/4/2021 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje závěrečný účet obce Záborná za rok 2020 bez výhrad. 
 
pro – 6      proti - 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 5 – Projednání zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. 
ZO – 180/4/2021 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce přijímá  zprávu o výsledku hospodaření obce Záborná za rok 2020. Při 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
 
Bod 6 - Žádost o koupi části pozemku 17/1 paní Kristýně Sedlákové, bytem Záborná 34 a 
panu Vítu Karáskovi, bytem Želetava, Podolí 97. 
ZO – 181/4/2021 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záborná zamítá žádost o koupi části pozemku 17/1 paní Kristýně Sedlákové, 
bytem Záborná 34 a panu Vítu Karáskovi, bytem Želetava, Podolí 97. 
 
pro (zamítnutí) – 6      proti (zamítnutí) - 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 7 – Projednání rozpočtového opatření č. 1 a 2. 
ZO – 182/4/2021 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záborná projednalo rozpočtové opatření č. 1 a 2 viz příloha. 
 
 
Bod 8 - Informace týkající se vodovodu a kanalizace. 
ZO – 183/4/2021 
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí informace týkající se vodovodu a kanalizace. 
 
 
Bod 9 – Územní plán - informace. 
ZO – 184/4/2021  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí informace týkající se územního plánu, pozemkových 
úprav. 
 
 
Bod 10 – Různé. 
a) Zpráva z finančního výboru obce 
ZO – 185/4/2021  
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí zápis ze schůze Finančního výboru obce Záborná ze 
dne 4. 3. 2021. 
 
 
 



b) Zpráva z kontrolního výboru obce 
ZO – 186/4/2021  
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí zápis ze schůze Kontrolního výboru obce Záborná ze 
dne 10. 3. 2021 
 
c) Informace o produkci odpadů v domácnostech a jejich vývozu a zdražení služeb 
ZO – 187/4/2021  
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí informace týkající se nárůstu produkovaného odpadu 
v domácnostech a s tím spojených možných dopadů (možné zvýšení poplatků za vývoz odpadů) jak 
pro občany obce, tak pro samotnou obec. 
 
 
 
 
 
Zasedání bylo ukončeno ve 20:15 hod. 
Přítomno : 14 obyvatel. 
Zapsala : Vendula Vencovská 
Vyhotoveno dne : 24. 6. 2021 
Zápis ověřili :  p. Tlačbaba ,  sl. Flesarová 
                        
 
 
                               Starosta obce: Josef Koubek 


