Usnesení

1z2

file:///T:/Documents/Web/Zaborna/stary_web/u_deska/usneseni_04_2...

Zápis ze zasedání obecního Zastupitelstva obce Záborná konaného dne 12.11.2015.
Přítomni byli : Vlastmil Částka, Eva Milotová, Josef Koubek, ing. Bohuslav Vacek, Jaroslava Vacková,
Jan Halík, Josef Matoušek, Dana Foltová
Omluven byl : Pavel Tlačbaba.
Veřejného zasedání se zúčastnilo : 18 obyvatel obce.

PROGRAM:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce od minulého zasedání
3. Investiční činnost v obci 2015 – 2016
4. Schválení rozpočtového provizoria pro I. čtvrtletí 2016
5. Projednání a schválení příspěvku na MŠ Polná
6. Projednání rozpočtového výhledu na rok 2017 – 2018
7. Projednání zprávy z dílčího přezkoumání hospodaření obce v roce 2015 ( 30.6.2015)
8. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr
1) Starosta p. Koubek přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. Jmenoval
zapisovatelkou p. Danu Foltovou a ověřovateli p. Petra Tlačbabu a p. Karla Grőtschela. Kontrola
zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva obce.
2) Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce za minulé období:

běžná agenda
dílčí přezkoumání hospodaření obce 22.9.2015
dar krajského úřadu na sečení trávy kolem komunikací v obci
výpověď z pohostinství k 30.11.2015
vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor
sběr biologického odpadu
3) Investiční činnost v obci 2015 – 2016.

oprava propustku mostku
úvaha o opravě dětského hřiště a chodníku
4) Schválení rozpočtového provizoria pro I. čtvrtletí 2016.
5) Schválení veřejnoprávní smlouvy č.2/2015o poskytnutí dotace dle zákona č.250/2000 Sb., 24.000
Kč městu Polná, jako příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů na žáky MŠ v Polné.
6) Projednání rozpočtového výhledu na rok 2017 – 2018.
7) Projednání zprávy z dílčího přezkoumání hospodaření obce v roce 2015 ze dne 22.9.2015 za
období 1.1.2015 – 30.6.2015 – bez velkých závad.
8) Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru.
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9) Různé

informace o pozemkových úpravách
upozornění občanů na zlepšení třídění odpadů
žádost Mysliveckého spolku OCHOZ Záborná o sídlo na adrese Obec Záborná 49
pozvání občanů na rozsvícení vánočního stromu
10) Diskuse.
11) Závěr.

Usnesení z veřejného pracovního zasedání.
1) Zastupitelstvo schvaluje :
ZO – 1/6/2015 - rozpočtové provizorium pro I. čtvrtletí 2016
- pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO – 2/6/2015 - veřejnoprávní smlouvu č.2/2015o poskytnutí dotace dle zákona č.250/2000
Sb., 24.000 Kč městu Polná, jako příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů na žáky MŠ v
Polné
- pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO – 3/6/2015 - sídlo Mysliveckého spolku OCHOZ Záborná na adrese Obec Záborná 49
- pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0

Zasedání bylo ukončeno ve 20:30 hod.
zapsala : Dana Foltová
datum vyhotovení : 19.11.2015
zápis ověřili : Petr Tlačbaba st., Karel Grőtschel
V Záborné 12.11.2015
Josef Koubek
starosta obce
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