
Zápis ze 11.zasedání obecního Zastupitelstva obce Záborná konaného dne 6.10.2016.

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

Omluven byli :  Pavel Tlačbaba.

Veřejného zasedání se zú častnilo :  14 obyvatel obce.

  PROGRAM:

Zahájení.1. 
Kontrola zápisu z minulého schůze.2. 
Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce od minulého zasedání3. 
Prodej obecních pozemků.4. 
Schválení smlouvy – Hydrologie Chrudim – zkušební vrt.5. 
Schválení smlouvy pro zpracovatele žádosti o dotaci na vrt.6. 
Vyhláška o nočním klidu.7. 
Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru.8. 
Informace vodovod.9. 
Různé.10. 
Diskuse.11. 
Závěr.12. 

1)   Starosta  p.  Koubek  přivítal  přítomné a  seznámil  je  s  programem zasedání.  Vyjmutí  bodu  7  z
programu zasedání. Jmenoval zapisovatelkou p. Danu Foltovou a ověřovateli p. Pavla Kašíka, a p.
Jana Lána.

2)  Kontrola zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva obce.

3)  Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce od minulého zasedání :

dokončení kupní smlouvy s p. Halíkem, zájezd do Českého Krumlova

4)  Schválení prodeje části pozemku parc. č. 360/2 v k. ú. Záborná o výměře 85 m2 p. Karlu Hodinovi a
p. Kláře Klempířové, Záborná 90. Projednání záměru prodeje pozemku parc. č. 94/3 v k. ú. Záborná o
výměře 4 m2 p. Marii Kašíkové, Záborná 65.

5)  Schválení smlouvy o dílo s firmou Hydrologie Chrudim spol. s .r.o. na průzkumné práce pro zajištění
zdroje podzemní vody pro zásobování obce.

6)  Schválení smlouvy o dílo o inženýrské činnosti „ Průzkumný vrt v lokalitě obce Záborná“ s p. Ing.
Luďkem Kotrbou, Polní 305, Třebíč.

7)  Vyjmutí bodu.

8)  Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru.

9)Informace o vodovodu

10)  Různé :

informace  k  likvidaci  nebezpečných  odpadů,  velkoobjemový  odpad,  kontejner  na
bioodpad, příprava prodejní výstavy a rozsvěcení stromu.
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10)  Diskuse.

11)  Závěr.

Usnesení z veřejného pracovního zasedání.

  1)  Zastupitelstvo schvaluje :

ZO – 22/11/2016 – vyjmutí bodu 7 – vyhláška nočního klidu
  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 8
ZO – 23/11/2016 - prodej pozemku parc. č. 360/2 v k. ú. Záborná o výměře 85 m2 p. Karlu
Hodinovi a p. Kláře Klempířové, Záborná 90.
  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO –  24/11/2016 -  zveřejnění  záměru  prodeje  pozemku parc.  č.  94/3  v  k.  ú.  Záborná  o
výměře 4 m2 p. Marii Kašíkové, Záborná 65
  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 8
ZO – 25/11/2016 - smlouvu o dílo s firmou Hydrologie Chrudim spol. s .r.o. na průzkumné
práce pro zajištění zdroje podzemní vody pro zásobování obce
  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO – 26/11/2016 -  smlouvu o dílo  o  inženýrské činnosti  „  Průzkumný vrt  v  lokalitě  obce
Záborná“ s p. Ing. Luďkem Kotrbou, Polní 305, Třebíč
  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0

Zasedání bylo ukončeno ve 20:30 hod.

zapsala :  Dana Foltová
datum vyhotovení :  13.10.2016
zápis ov ěřili :  Pavel Kašík, Jan Lán

Josef Koubek
starosta obce
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