
Zápis ze 9.zasedání obecního Zastupitelstva obce Záborná konaného dne 28.4.2016.

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

Omluven byl :  Vlastimil Částka.

Veřejného zasedání se zú častnilo :  19 obyvatel obce.

  PROGRAM:

Zahájení.1. 
Kontrola zápisu z minulého schůze.2. 
Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce od minulého zasedání3. 
Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2015.4. 
Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2015.5. 
Schválení inventarizační zprávy za rok 2015.6. 
Projednání přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.7. 
Schválení prodeje části pozemku parc. č. 760/8 v k. ú. Záborná p. Marii Egertové.8. 
Projednání záměru prodeje pozemku parc. č. 758/17 v k.ú. Záborná manželům Šimkovým,
č.p. 33.

9. 

Projednání záměru prodeje pozemku parc. č. 758/14 a část pozemku parc. č. 758/9 v k. ú.
Záborná p. Janu Halíkovi.

10. 

Vodovod – kanalizace.11. 
Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru.12. 
Různé.13. 
Diskuse.14. 
Závěr.15. 

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.  A  navrhl
zařadit do programu :

schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Polná.
schválení smlouvy o dílo s firmou IPOS PS s.r.o.

2)  Kontrola zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva obce.

3)  Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce od minulého zasedání :

příprava na přezkoumání konečného hospodaření obce
výstava šikovné ruce
akce Čistá Vysočina
sbírka pro Diakonii Broumov
příprava na vítání občánků a besídku ke Dni matek
jednání s firmou EKO – KOBA s.r.o. ohledně sběru nebezpečného odpadu
smlouva s firmou IPOS PS s.r.o.

4)  Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2015.

5)  Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2015.

Usnesení file:///T:/Documents/Web/Zaborna/stary_web/u_deska/usneseni_02_2...

1 z 3 26.6.2018 11:13



6)  Schválení inventarizační zprávy za rok 2015.

7)  Projednání zprávy a kontrola hospodaření obce za rok 2015 - dne 25.2.2016 proběhla kontrola
hospodaření obce, nebyly shledány žádné nedostatky.

8)  Schválení prodeje části pozemku parc. č. 760/8 v k. ú. Záborná o výměře 64 m2 za cenu 25 Kč/m2
p. Ing. Marii Egertové, Záborná 71.

9)  Projednání záměru prodeje pozemku parc. č. 758/17 v k.ú. Záborná manželům Šimkovým, č.p. 33.

10)  Projednání  záměru  prodeje  pozemku parc.  č.  758/14  a  část  pozemku parc.  č.  758/9 v  k.  ú.
Záborná p. Janu Halíkovi.

11)  Vodovod – kanalizace. Informace o možnostech a jednání ohledně vodovodu a kanalizace.

12)  Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru.

13)  Různé :

schválení  veřejnoprávní  smlouvy o zajišťování  výkonu přenesené působnosti  na úseku
agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací č. VPS-MK-9/2016 s
městem Polná.
schválení  smlouvy  o  dílo  357/2016  s  firmou  IPOS PS s.r.o.  „  Záborná  –  Předláždění
chodníku “
projednání nabídky firmy EKO - KOBA s.r.o. na ukládání nebezpečného odpadu

14)  Diskuse.

15)  Závěr.

Usnesení z veřejného pracovního zasedání.

  1)  Zastupitelstvo schvaluje :

ZO – 9/9/2016 - zařazení bodu do programu - schválení uzavření smlouvy s Polnou.
  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO – 10/9/2016 – zařazení bodu do programu – schválení smlouvy s firmou IPOS PS s.r.o.
  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO – 11/9/2016 - závěrečný účet obce Záborná za rok 2015 bez výhrad.
  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO  –  12/9/2016  -  účetní  závěrku  včetně  výsledků  hospodaření  obce  za  období  2015,
sestavenou ke dni 31.12.2015.
  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO – 13/9/2016 – inventarizační zprávu za rok 2015.
  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO – 14/9/2016 – prodej části pozemku parc. č. 760/8 v k. ú. Záborná o výměře 64 m2 za
cenu 25 Kč/m2 p. Ing. Marii Egertové, Záborná 71.
  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO  –  15/9/2016  –  zveřejnění  záměru  prodeje  pozemku  parc.  č.  758/17  v  k.ú.  Záborná
manželům Šimkovým, č.p. 33.
  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO – 16/9/2016 – zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 758/14 a část pozemku parc.
č. 758/9 v k. ú. Záborná p. Janu Halíkovi.
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  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO –  17/9/2016 –  veřejnoprávní  smlouvu o zajišťování  výkonu přenesené působnosti  na
úseku  agendy  speciálního  stavebního  úřadu  ve  věcech  místních  komunikací  č.  VPS-
MK-9/2016 s městem Polná.
  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO – 18/9/2016 – smlouvu o dílo 357/2016 s firmou IPOS PS s.r.o. „ Záborná – Předláždění
chodníku “.
  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0

Zastupitelstvo obce p řijímá zprávu o výsledku hospoda ření obce Záborná za rok 2015.

Zasedání bylo ukončeno ve 20:30 hod.

zapsala :  Dana Foltová
datum vyhotovení :  5.5.2016
zápis ov ěřili :  Petr Tlačbaba st., Karel Grőtschel

Josef Koubek
starosta obce
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