
Zápis ze zasedání obecního Zastupitelstva obce Záborná konaného dne 8.5.2014.

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

Veřejného zasedání se zú častnilo :  22 obyvatel obce.

  PROGRAM:

Zahájení1. 
Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce od minulého zasedání2. 
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2013.3. 
Projednání a schválení účetní závěrky obce za rok 2013.4. 
Projednání zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2013.5. 
Projednání a schválení vystoupení obce ze Svazku vodovodu a kanalizací ( SvaK Jihlavsko )
k 31.12.2014.

6. 

Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru.7. 
Prodej obecních pozemků.8. 
Projednání a schválení smlouvy s firmou EKO-KOM.9. 
Investice – chodník, rozhlas, radary, kompostéry.10. 
Různé11. 
Diskuse12. 
Závěr13. 

1)   Starosta  p.  Koubek  přivítal  přítomné  a  seznámil  je  s  programem  zasedání.  Jmenoval
zapisovatelkou p. Danu Foltovou a ověřovateli p. Václava Horského a p. Emila Cakla.

2)  Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce za minulé období:

přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
jednání s RK ohledně lihovaru
zahájeno územní řízení na stavbu chodníku
dotace na kompostéry
vystoupení ze SvaK Jihlavsko
příprava na volby do Evropského parlamentu
besídka a vítání občánků
jednání s p. Fišarovou ohledně prodeje pozemků p. Kratochvílové
beseda s p. V. Flesarem
běžná agenda.

3)  Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2013 – p. J. Chvátalová.

4)  Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2013.

5)  Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013, které se konalo dne
4.3.2014. Nebyly zjištěny chyby ani nedostatky. Výsledek je od 18.4. vyvěšen na úřední desce.
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6)  Projednání a schválení vystoupení obce ze Svazku vodovodu a kanalizací ( SvaK Jihlavsko ) k
31.12.2014. Žádost musí být podána do 30.6.2014.

7)  Projednání zprávy kontrolního a finančního výboru.

8)  Prodej obecních pozemků :

Projednání 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) – schváleno odložení prodeje dokud si majitel nevyřeší vlastnictví.
Záměr  prodeje  obecního  pozemku  p.č.  760/8  (  cca  45  m2  )  p.  J.  Vampolovi,  p.  M.
Vampolové a L. Vampolovi.
Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 760/8 ( cca 30 m2 ) p. L. Vampolovi.

9)  Projednání a schválení smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití  odpadu z obalů  s firmou
EKO-KOM.

10)  Investice – chodník, rozhlas, radary, kompostéry.

11)  Různé – jednání s Jednotou spotřebním družstvem Velké Meziříčí.

12)  Různé - diskuse

14)  Závěr

Usnesení z veřejného pracovního zasedání.

  1)  Zastupitelstvo schvaluje :

závěrečný účet obce Záborná za rok 2013
  -  pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0
účetní závěrku obce Záborná za rok 2013
  -  pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0
vystoupení obce ze Svazku vodovodu a kanalizací ( SvaK Jihlavsko ) k 31.12.2014.
  -  pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0
odložení 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).
  -  pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0
záměr prodeje obecních pozemků p.č. 760/8 ( cca 45 m2 ) p. J. Vampolovi, p. M. Vampolové
a L. Vampolovi.
  -  pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0
záměr prodeje obecního pozemku p.č. 760/8 ( cca 30 m2 ) p. L. Vampolovi.
  -  pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0
smlouvu s firmou EKO-KOM.
  -  pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0

  2)  Zastupitelstvo p řijímá :

zprávu o výsledku hospodaření obce Záborná za rok 2013 bez výhrad
  -  pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0
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Zasedání bylo ukončeno ve 21:05 hod.

zapsala :  Dana Foltová
zápis ov ěřili :  Václav Horský, Emil Cakl

  V Záborné 8.5.2014
  Josef Koubek
  starosta obce
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