
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Záborná 

konaného dne 11. 7. 2019 v 19.30 hod. 

 

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

Program: 

  1. Zahájení. 
  2. Kontrola zápisu z minulého zasedání. 
  3. Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce od minulého zasedání. 
  4. Informace k plánovanému vodovodu, kanalizaci a ČOV. 
  5. Informace – areál lihovaru. 

  6. Informace o hospodaření obce, stav účtů k 30. 6. 2019. 
  7. Pozemkové úpravy a změna ÚP. 
  8. Různé. 
  9. Diskuse – závěr. 
 

Bod 1 - Zahájení   
ZO –57/4/2019 
 
Starosta p. Koubek přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. 

Zapisovatelkou jmenoval pí. V. Vencovskou a ověřovateli p. V. Lána a p. P. Kašíka. 

 

Bod 2 – Kontrola zápisu z minulého zasedání. 

ZO –58/4/2019 
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 18. 4. 2019. 

 
 
Bod 3 – Zpráva o činnosti zastupitelstva obce od minulého zasedání. 
ZO –59/4/2019 
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí zprávu starosty o činnosti Zastupitelstva 
obce od minulého zasedání – podána žádost o dotaci na venkovskou prodejnu, žádost o 
dotaci na oddělení přísálí od sálu, vybudování archivu dle GDPR. Údržba hřiště byla 
odložena z důvodu vytíženosti dodavatele služeb, administrativní činnost. 
 
Bod 4 – Informace k plánovanému vodovodu, kanalizaci a ČOV. 
ZO –60/4/2019 
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí informace týkající se vybudování 
vodovodu, kanalizace a ČOV. (Vyhotovení projektu pro územní řízení, bylo 
dodavatelem předběžně přislíbeno do konce r. 2019, bylo provedeno zaměření vrtu, 
záměr vykoupení pozemků okolo vrtu 1 a 2, budou probíhat jednání s majiteli 
pozemků o výkupu). 
 



Bod 5 – Informace – areál lihovaru. 
ZO –61/4/2019 
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí informace týkající se jednání 
s majitelem areálu bývalého lihovaru, p. Hurychem. Jednání se účastnil p. Koubek, p. 
Vacek a p. Částka. (Majitel plánuje průběžnou asanaci pozemků, dále plánuje 
vybudování malometrážních bytů v objektu bývalých kanceláří a dílen, v budoucnu 
výstavbu bytů na pozemcích). 

 

Bod 6 – Informace o hospodaření obce, stav účtů k 30. 6. 2019. 
ZO – 62/4/2019 
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí informace o hospodaření a stavech účtů 
k 30. 6. 2019. 
 

Bod 7 – Pozemkové úpravy a změna ÚP. 
ZO – 63/4/2019 
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí informace týkající se pozemkových 
úprav. 
 

Bod 8 – Různé. 
 
a) Projednání smlouvy o paktu – Lesní družstvo Polná 
ZO – 64/4/2019 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje smlouvu o paktu -  viz. příloha. 
pro – 7      proti - 0 
Usnesení bylo řádně schváleno. 
 
b)Rozpočtové opatření – projednání. 
ZO – 65/4/2019 
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2 ze dne 20. 6. 
2019 – viz. příloha. 
 
c)Informace o sběrném místě na odpady 
ZO –66/4/2019 
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí informace týkající se sběrného místa na 
odpady u prodejny COOP. (Bude nutné provést úpravu sběrného místa u prodejny 
COOP, čištění kontejnerů, zabudování kontejneru na oleje a nejspíše bude nutné 
nakoupit další kontejnery z důvodu přeplněnosti stávajících). 

 
d)Schválení prodeje malé mechanizace za cenu 10.000 Kč panu Zdeňku Cinkovi, 
Polná 
ZO –67/4/2019 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje prodej malé mechanizace používané na 
odhrnování sněhu na chodníku – traktor AH 8220 americké výroby – nepojízdný. 
pro – 7      proti - 0 
Usnesení bylo řádně schváleno. 



 

 

 

Zasedání bylo ukončeno ve 20:15 hod. 

Přítomno 19 obyvatel. 
Zapsala: Vendula Vencovská 
Vyhotoveno dne 11. 7. 2019 
Zápis ověřili:  p. Lán 

 

              p. Kašík   

                           Starosta obce: Josef Koubek 

 
 
 
 
                               

                        


