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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Záborná 

konaného dne 26. 9. 2019 v 19.30 hod. 

 

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

Program: 

  1. Zahájení. 
  2. Kontrola zápisu z minulého zasedání. 
  3. Zpráva o činnosti zastupitelstva obce od minulého zasedání. 
  4. Zpráva kontrolního a finančního výboru. 
  5. Informace k plánovanému vodovodu, kanalizaci a ČOV. 
  6. Změna územního plánu a pozemkové úpravy. 

  7. Různé. 
  8. Diskuse – závěr. 
 

Bod 1 - Zahájení   
ZO –67/5/2019 
Starosta p. Koubek přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. 

Zapisovatelkou jmenoval pí. V. Vencovskou a ověřovateli p. V. Lána a p. Grőtschela  . 
 

Bod 2 – Kontrola zápisu z minulého zasedání. 

ZO –68/5/2019 
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 11. 7. 2019. 

 
 
Bod 3 – Zpráva o činnosti zastupitelstva obce od minulého zasedání. 
ZO –69/5/2019 
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí zprávu starosty o činnosti zastupitelstva 
obce od minulého zasedání – administrativní činnost, hydrologická prohlídka vrtu 
kamerou po nehodě spadlého stromu na vrt (vrt je v pořádku), konzultační práce a 
příprava na opravu střechy na budově hasičů. 
 
Bod 4 – Zpráva kontrolního a finančního výboru. 
ZO -70/5/2019 
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí zápis ze schůze Finančního výboru obce 
Záborná ze dne 5. 9. 2019. 
ZO –71/5/2019 
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí zápis ze schůze Kontrolního výboru obce 
Záborná ze dne 5. 9. 2019. 
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Bod 5 – Informace k plánovanému vodovodu, kanalizaci a ČOV. 
ZO –72/5/2019 
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí informace týkající se situace ve výstavbě 
vodovodu. 
V obci probíhají přípravné práce, proběhlo jednání s Povodím Vltavy, dále vyměřování 
u jednotlivých nemovitostí, budou také probíhat jednání s majiteli nemovitostí se 
záměrem nalezení řešení v složitějších případech umístění kanalizace. Po přípravných 
pracích a jednáních, proběhne jednání se zastupitelstvem obce a následně závazná 
jednání s majiteli nemovitostí.  
 
Bod 6 – Pozemkové úpravy a změna ÚP. 
ZO – 73/5/2019 
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí informace týkající se pozemkových 
úprav. 
Důrazně upozorňujeme majitele polností, aby si nezapomněli podat žádost do konce 
ledna 2020 o nové vyměření daně z nemovitostí (z důvodů, že došlo k novému 
vyměřovaní pozemků). 
 

Bod 7 – Různé. 
 
a) Projednání a schválení SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE FV02714.0422 
(FOND VYSOČINY-PROGRAM „OBNOVA VENKOVA VYSO ČINY 2019“). 
ZO – 74/5/2019 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace FV02714.0422 -  
viz. příloha. 
pro – 6      proti - 0 
Usnesení bylo řádně schváleno. 
 
b) Projednání a schválení SMLOUVY O DÍLO Č. 1/9/19. 
ZO – 75/5/2019 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje Smlouvu o dílo č. 1/9/19 – viz. příloha. 
pro – 6      proti - 0 
Usnesení bylo řádně schváleno. 
 
c) Projednání a schválení návrhu na uzavření SMLOUVY O ZŘÍZENÍ 
SLUŽEBNOSTI. 
ZO –76/5/2019 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje návrh na uzavření Smlouvy o zřízení 
služebnosti – viz. příloha. 
pro – 6      proti - 0 
Usnesení bylo řádně schváleno. 
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d) Projednání a schválení SMLOUVY Č. 1030040666/006 O SMLOUVĚ 
BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ V ĚCNÉHO BŘEMENE.  
ZO –77/5/2019 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje Smlouvu č. 1030040666/006 o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene – viz. příloha. 
pro – 6      proti - 0 
Usnesení bylo řádně schváleno. 
 
 
Zasedání bylo ukončeno ve 20:30 hod. 

Přítomno 22 obyvatel. 
Zapsala: Vendula Vencovská 
Vyhotoveno dne 26. 9. 2019 
Zápis ověřili:  p. Lán, p. Grőtschel 
                          
 
 
 
 
 
         
 
          Starosta obce: Josef Koubek 

 
 
 
 
                               
                        


