
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Záborná 

konaného dne 20. 8. 2020 v 19.30 hod. 

 

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

    1. Zahájení. 
    2. Kontrola zápisu z minulého zasedání. 
    3. Zpráva o činnosti zastupitelstva obce od minulého zasedání. 
    4. Záměr prodeje pozemku parc.č. 37/3-ostatní plocha o výměře 50 m2, pozemku    
        par.č.38/4-ostatní plocha o výměře 129 m2, pozemku parc.č. 93 – zastavěná plocha o  
        výměře 54 m2. 
    5. Schválení uzavření smlouvy o prodeji pozemku par.č. 1205 – výměna 1328 m2-vodní  
        plocha(rybník) a pozemku par.č. 760/42 o výměře 315 m2-ostatní plocha za cenu 25,-  
        Kč/m2.     
    6. Schválení uzavření smlouvy o koupi pozemku parc.č. 1005/2 o výměře 1382 m2-orná     
        půda za cenu 30,- Kč/m2. 
    7. Vodovod, vodojem, kanalizace - ČOV     
    8. Různé. 
    9. Diskuse – závěr. 
  
Bod 1 – Zahájení.   
ZO –132/11/2020 
Starosta p. Koubek přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. 

Zapisovatelkou jmenoval pí. Vencovskou a ověřovateli p. Tlačbabu, p. Grőtschela 
 

Bod 2 – Kontrola zápisu z minulého zasedání. 

ZO –133/11/2020 
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 25. 6. 2020. 
 
Bod 3 – Zpráva o činnosti zastupitelstva obce od minulého zasedání. 
ZO –134/11/2020 
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí zprávu starosty o činnosti zastupitelstva obce od 
minulého zasedání – administrativní činnost, běžná agenda, příprava projektové dokumentace pro 
vodovod, kanalizaci a ČOV atd. 
 
Bod 4 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 37/3-ostatní plocha o výměře 50 m2, pozemku    
par.č.38/4-ostatní plocha o výměře 129 m2, pozemku parc.č. 93 – zastavěná plocha o  
výměře 54 m2. 
ZO –135/11/2020 
Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje Záměr prodeje pozemku parc.č. 37/3-ostatní plocha o 
výměře 50 m2, pozemku par.č.38/4-ostatní plocha o výměře 129 m2, pozemku parc.č. 93 – 
zastavěná plocha o výměře 54 m2. 
 
pro –  6  proti - 0 
Usnesení bylo řádně schváleno. 



 
 
 
 
Bod 5 – Schválení uzavření smlouvy o prodeji pozemku par.č. 1205 – výměna 1328 m2-vodní  
plocha(rybník) a pozemku par.č. 760/42 o výměře 315 m2-ostatní plocha  
za cenu 25,- Kč/m2.    
ZO –136/11/2020 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje uzavření smlouvy o prodeji pozemku par.č. 1205 – výměna 
1328 m2-vodní plocha(rybník) a pozemku par.č. 760/42 o výměře 315 m2-ostatní plocha za cenu 
25,- Kč/m2.     
 
pro – 6   proti - 0 
Usnesení bylo řádně schváleno. 
 
Bod 6 – Schválení uzavření smlouvy o koupi pozemku par.č. 1005/2 o výměře 1382 m2-orná     
půda za cenu 30,- Kč/m2. 
ZO –137/11/2020 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje Schválení uzavření smlouvy o koupi pozemku par.č. 1005/2 
o výměře 1382 m2-orná půda za cenu 30,- Kč/m2. 
 
pro – 6    proti - 0 
Usnesení bylo řádně schváleno. 
 
Bod 7 – Vodovod, vodojem, kanalizace – ČOV.     
ZO –138/11/2020 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí informace týkající se vodovodu, vodojemu, 
kanalizace – ČOV. 
 
 
Bod 8 – Různé. 
ZO –139/11/2020 
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí informace: 
-o řešení sběrného místa odpadů u prodejny COOP. 
-o dotaci na rekonstrukci střechy budovy hasičské zbrojnice 
 
Zasedání bylo ukončeno ve     20:05      hod. 

Přítomno:     17  obyvatel. 
Zapsala: Vendula Vencovská 
Vyhotoveno: dne 20. 8. 2020 
Zápis ověřili:  p. Tlačbaba 
    p. Grötschel                                
     
                                Starosta obce: Josef Koubek                 

                        


