
 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Záborná 

konaného dne 18. 4. 2019 v 19.30 hod. 

 

Přítomni: Josef Koubek, Ing. Bohuslav Vacek, Jan Halík, Jaroslava Vacková, 
Vlastimil Částka, Vendula Vencovská. 
 

Omluvena: Dana Foltová. 
 

Program: 

  1. Zahájení. 
  2. Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce od minulého zasedání. 
  3. Projednání darovací smlouvy: Obec Záborná – COOP Vel. Meziříčí. 
  4. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene č.: JI-014330053118/001. 

  5. Projednání zprávy o přezkoumání hospodaření obce za r. 2018. 

  6. Projednání závěrečného účtu za r. 2018, inventarizační zprávy, rozvahy, 
výsledovky a přílohy. 
  7. Zprávy z kontrolního a finančního výboru. 
  8. Informace vodovod. 

  9. Informace o pozemkových úpravách a změně územního plánu č. 1. 
10. Různé. 
11. Diskuse. 
12. Závěr. 
 

Bod 1 - Zahájení   
-Starosta p. Koubek přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. 

Jmenoval zapisovatelkou p. Vendulu Vencovskou a ověřovateli p. Grőtschela a p. 
Coufala. 
-Dále starosta p. Koubek provedl kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání. 

ZO – 43/3/2019 
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 
zastupitelstva obce Záborná ze dne 21. 2. 2019. 
 

Bod 2 - Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce od minulého zasedání. 

ZO –44/3/2019 
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí zprávu starosty o činnosti Zastupitelstva 
obce od minulého zasedání – příprava voleb do europarlamentu, zasedání 
Mikroregionu Polensko (účasten p. starosta Koubek), přezkoumání hospodaření obce, 
příprava a provedení „Akce čistá Vysočina“, sepsání odvolacího dopisu viz. info. 
vodovod, revize bezdrátového rozhlasu, přihlášení do Sdružení místních samospráv 
ČR, administrativní činnost. 
 

Bod 3 – Projednání darovací smlouvy: Obec Záborná – COOP Vel. Meziříčí. 
ZO – 45/3/2019 
Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje úhradu výše ztráty na prodejně v Záborné v 
roce 2018 ve výši cca 36 615,-Kč firmě COOP družstvo Velké Meziříčí, Družstevní 
1173/2, Velké Meziříčí. 
pro – 6      proti - 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
 
 

Bod 4 – Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene č.: JI-014330053118/001. 

ZO – 46/3/2019 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene 
č.: JI-014330053118/001 viz. příloha. 
pro – 6      proti - 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 

Bod 5 - Projednání zprávy o přezkoumání hospodaření obce za r. 2018. 

ZO – 47/3/2019 
Zastupitelstvo obce přijímá zprávu o výsledku hospodaření obce Záborná za rok 
2018.                  Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky. 

Bylo řádně projednáno. 
 

Bod 6 – Projednání závěrečného účtu za r. 2018, inventarizační zprávy, rozvahy, 
výsledovky a přílohy. 
ZO – 48/3/2019 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje závěrečný účet obce Záborná za rok 2018 
včetně zprávy o přezkoumání hospodaření bez výhrad. 
pro – 6      proti - 0 
Usnesení bylo řádně projednáno a schváleno. 
 

ZO – 49 /3/2019 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje účetní závěrku včetně výsledků hospodaření 
obce za období 2018, sestavenou ke dni 31.12.2018 včetně inventarizační zprávy za r. 
2018. 
pro – 6      proti - 0 
Usnesení bylo řádně projednáno a schváleno. 
 

Bod 7 – Zprávy z kontrolního a finančního výboru. 
ZO – 50/3/2019 
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí zápis ze schůze Finančního výboru obce 
Záborná ze dne 28. 2. 2019 
 



ZO – 51/3/2019 
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí zápis ze schůze Kontrolního výboru 
obce Záborná ze dne 11. 4. 2019 
 

Bod 8 – Informace vodovod. 
ZO – 52/3/2019 
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí informace týkající se situace ve výstavbě 
vodovodu. 
 

Bod 9 - Informace o pozemkových úpravách a změně územního plánu č. 1. 
ZO – 53/3/2019 
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí informace týkající se pozemkových 
úpravách a změně územního plánu č. 1. viz. příloha. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bod 10 – Různé. 
ZO – 54/3/2019 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje zpracování průkazu energetické náročnosti 
budovy dle cenové nabídky firmy PKV BUILD s.r.o. viz. příloha. 
pro – 6      proti - 0 
Usnesení bylo řádně schváleno. 
 
 

ZO – 55/3/2019 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje možnost zastupitelů pracovat pro obec na 
dohodu o provedení práce a na dohodu o pracovní činnosti. 
pro – 6      proti - 0 
Usnesení bylo řádně schváleno. 
 

ZO – 56/3/2019 
a)Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí žádost p. Götze na vyřešení odkupu 
soukromé cesty do vlastnictví obce viz. příloha. 
 
b) Zveřejnění záměru obce Záborná – prodej traktoru AH 8220 
 

Zasedání bylo ukončeno ve 20:30 hod. 

Přítomno 26 obyvatel. 
Zapsala: Vendula Vencovská 
Vyhotoveno dne 18. 4. 2019 
Zápis ověřili:  p. Coufal 
          p. Grőtschel 
        
 

                         Starosta obce: Josef Koubek 
                        
                        


