
Zápis z 9.zasedání obecního Zastupitelstva obce Záborná konaného dne 28.5.2015.

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

Veřejného zasedání se zú častnilo :  20 obyvatel obce.

  PROGRAM:

Zahájení1. 
Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce od minulého zasedání2. 
Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 20143. 
Projednání a schválení účetní závěrky za rok 20144. 
Projednání zprávy a kontrola hospodaření obce za rok 20145. 
Schválení smlouvy OBEC ZÁBORNÁ – IPOS JIHLAVA – oprava mostku6. 
Odpadové hospodářství7. 
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  a  p.  Karla  Grőtschela.  Kontrola
zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva obce.

2)  Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce za minulé období:

žádost o dotaci na kompostery, nákup výpočetní techniky a tiskárny, nákup vozidla pro
SDH
zajištění besídky ke Dni matek a vítání občánků
valná hromada Mikroregionu Polná a schůze Lesního družstva Polná
údržba víceúčelového hřiště
výměna svítidel v sále KD
žádost na KSÚS - sečení trávy
příprava na florbalový turnaj
spoluúčast na zájezdu pro děti.

3)  Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2014.

4)  Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2014.

5)  Projednání zprávy a kontrola hospodaření obce za rok 2014 - dne 17.3.2015 proběhla kontrola
hospodaření obce, nebyly shledány žádné nedostatky.

6)  Schválení smlouvy OBEC ZÁBORNÁ – IPOS JIHLAVA – oprava mostku za cenu 290 018,- Kč s
DPH.

7)  Odpadové hospodářství

informace o množství odpadů v roce 2014
pořízení  nového  kontejneru  na  plasty,  stávající  kontejner  bude  použit  na  biologicky
rozložitelný odpad
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8)  Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru.

9)  Různé

aktualizace zřizovací listiny SDH Záborná
informace o pozemkových úpravách
projednání rozpočtového opatření č. 1 a 2., viz. příloha

10)  Diskuse.

10)  Závěr.

Usnesení z veřejného pracovního zasedání.

  1)  Zastupitelstvo schvaluje :

závěrečný účet obce Záborná za rok 2014 bez výhrad
  -  pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0
účetní  závěrku  včetně  výsledků  hospodaření  obce  za  období  2014,  sestavenou  ke  dni
31.12.2014
  -  pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0
smlouvu o dílo OBEC ZÁBORNÁ – IPOS JIHLAVA – oprava mostku
  -  pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0

  1)  Zastupitelstvo obce p řijímá zprávu o výsledku hospoda ření obce Záborná za rok 2014.

Zasedání bylo ukončeno ve 20:30 hod.

zapsala :  Dana Foltová
datum vyhotovení :  4.6.2015
zápis ov ěřili :  Petr Tlačbaba, Karel Grőtschel

  V Záborné 4.6.2015
  Josef Koubek
  starosta obce
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