
Zápis ze zasedání obecního Zastupitelstva obce Záborná konaného dne 7.3.2013.

Přítomni byli  :  Vlastmil  Částka, Josef Koubek, Eva Milotová, Jaroslava Vacková, Jan Halík,  Dana
Foltová, ing. Bohuslav Vacek
Omluven byl :  Josef Matoušek
Veřejného zasedání se zú častnilo :  35 obyvatel obce.

  PROGRAM:

Zahájení1. 
Zpráva o činnosti obecního zastupitelstva2. 
Projednání a schválení rozpočtu na rok 20133. 
Změna ve stavebním výboru obce4. 
Investiční akce v roce 20135. 
Smlouva s firmou COLAS – oprava komunikace6. 
Projednání a schválení příspěvku
- karneval
- den matek
- vánoční besídka
- děkanství Polná

7. 

Projednání zprávy kontrolního a finančního výboru8. 
Seznámení občanů s investičním záměrem p. Myslíka – jímka na kejdu9. 
Různé10. 
Diskuse11. 
Závěr12. 

1)  Starosta p. Koubek přivítal přítomné a seznámil je s programem schůze. Jmenoval zapisovatelem
Danu Foltovou a ověřovateli – p. Jan Lán, p. Karel Grőtschel

2)  Zpráva o činnosti  Zastupitelstva obce za minulé období:  podání žádosti  na dotaci  z Programu
obnovy venkova, zřízení účtu u ČNB, volby prezidenta ČR, kontrola ZIF

3)  Projednání a schválení rozpočtu na r. 2013 ( viz. příloha )

4)   Změna  ve  stavebním  výboru  obce,  volba  nového  předsedy  p.  Vlastimila  Částky,  platnost  od
7.3.2013. P. Fuit zůstává členem výboru

5)  Investiční akce v r. 2013:
    - zpevnění vozovky k čp. 75, plánovaný rozpočet 604.000,- Kč
    - oprava šachty u autobus. zastávky
    - lapač u hřiště proti přívalu vody
    - rozšíření veřejného osvětlení mezi čp. 6 a 58
    - osvětlení mostku u Halíků a jeho oprava
    - předláždění chodníku
    - výstavba nového chodníku od čp. 61 k 63
    - plán na nový chodník k čp. 83 a 84
    - zřízení nového bezdrátového rozhlasu

6)  Schválení smlouvy s f. COLAS na opravu komunikace

7)  Projednání a schválení příspěvku na dětský karneval, den matek, vánoční besídku a děkanství
Polná.

8)  Projednání zprávy finančního výboru

9)  Seznámení občanů s investičním záměrem p. Myslíka – jímka na kejdu.
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10)  Různé:
    - odpady za r. 2012
    - turnaj v malé kopané

11)  Diskuse: připomínka p. Koumara na opravu střechy budovy hasičské zbrojnice

Usnesení z veřejného pracovního zasedání.

  1)  Zastupitelstvo schvaluje :

rozpočet na r. 2013  -  pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0
volbu p. Vlastimila Částky předsedou stavebního výboru  -  pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 1
smlouvu s firmou Colas  -  pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0
příspěvek na dětský karneval 1.000,- Kč  -  pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0
příspěvek na den matek 1.000,- Kč  -  pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0
příspěvek na vánoční besídku 1.000,- Kč  -  pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0
příspěvek na děkanství v Polné 10.000,- Kč  -  pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0

Zasedání bylo ukončeno ve 20:50 hod.

zapsala :  Dana Foltová
zápis ov ěřili :  p. Jan Lán, p. Karel Grőtschel.

  V Záborné 7.3.2013
  Josef Koubek
  starosta obce
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