
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Záborná 

konaného dne 12. 12. 2019 v 19.30 hod. 

 

Přítomni: Josef Koubek, Ing. Bohuslav Vacek, 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. Projednání a schválení vyhlášky – Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019 o       
      místním poplatku ze psů. 
  5. Projednání a schválení vyhlášky – Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019 o       
      místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,  
      využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
  6. Postup přípravných prací na vodovodu, kanalizaci a ČOV. 
  7. Schválení rozpočtového provizoria obce do schválení řádného rozpočtu obce. 
  8. Inventura – komise pro inventuru. 
  9. Rozpočtové opatření. 
10. Investice v roce 2020. 
11. Projednání dohody mezi městem Polná a obcí Záborná – úhrada neinvestičních  
      nákladů na žáky mateřské školy. 
12. Různé. 
13. Diskuse – závěr. 
 

Bod 1 - Zahájení   
ZO –78/6/2019 
Starosta p. Koubek přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. 

Zapisovatelkou jmenoval pí. V. Vencovskou a ověřovateli p. Tlačbabu a p. Matouška. 
 

Bod 2 – Kontrola zápisu z minulého zasedání. 

ZO –79/6/2019 
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 26. 9. 2019. 

 
Bod 3 – Zpráva o činnosti zastupitelstva obce od minulého zasedání. 
ZO –80/6/2019 
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí zprávu starosty o činnosti zastupitelstva 
obce od minulého zasedání – administrativní činnost, schůzka zastupitelů 
s projektantem vodovodu, kanalizace a ČOV. Zasedání kontrolního výboru Záborná, 
zasedání finančního výboru. 
 
 
 



Bod 4 – Projednání a schválení vyhlášky – Obecně závazná vyhláška obce č. 
1/2019 o místním poplatku ze psů. 
ZO -81/6/2019 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2019 o       
místním poplatku ze psů viz příloha. 
pro – 7     proti - 0 
Usnesení bylo řádně schváleno. 
 

Bod 5 – Projednání a schválení vyhlášky – Obecně závazná vyhláška obce č. 
2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
ZO –82/6/2019 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje – Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2019 o       
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů viz příloha. 
pro – 7     proti - 0 
Usnesení bylo řádně schváleno. 
 
Bod 6 - Postup přípravných prací na vodovodu, kanalizaci a ČOV.ZO – 73/5/2019 
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí informace týkající se pozemkových 
úprav. 
ZO –83/6/2019 
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí informace týkající se postupu 
přípravných prací na vodovodu, kanalizaci a ČOV. (Předběžně se uvažuje o vybírání 
příspěvku na přípoj vody od občanů ve výši 10 tis. Kč za přípojku, předpoklad začátků 
stavebních prací cca podzim 2022, geometrický plán na vodovod je zpracovaný, 
proběhnou jednání s p. Myslíkem týkající se směn pozemků, pracuje se na 
geometrickém plánu kanalizace a ČOV, nabídka CNW na zasíťování obce optickým 
kabelem).  
 
Bod 7 – Schválení rozpočtového provizoria obce do schválení řádného rozpočtu 
obce. 
ZO –84/6/2019 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje rozpočtové provizorium obce do schválení 
řádného rozpočtu obce viz příloha 

pro – 7      proti - 0 
Usnesení bylo řádně schváleno. 
 
 
 
 
 
 



Bod 8 - Inventura – komise pro inventuru. 
ZO –85/6/2019 
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí informace o zvolených členech 
inventurní komise: 
Předseda komise – p. Částka, místopředseda komise – p. Koubek, členové – pí. 
Foltová, Vencovská, Chvátalová. 

 
Bod 9 – Rozpočtové opatření. 
ZO –86/6/2019 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záborná řádně projednalo rozpočtové opatření č. 3 viz příloha. 
 
Bod 10 – Investice v roce 2020. 
ZO –87/6/2019 
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí plánované investice v r. 2020: 

-přípravné práce k projektování a výstavbě vodovodu, kanalizace a ČOV, výměnu 
krytiny na budově hasičské zbrojnice (zatím je v jednání výběr krytiny dle cenových 
nabídek).  
 
Bod 11 - Projednání dohody mezi městem Polná a obcí Záborná – úhrada 
neinvestičních nákladů na žáky mateřské školy. 
ZO –88/6/2019 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje příspěvek na jedno dítě ve výši 2000 Kč 

(8 dětí). 
pro – 7      proti - 0 
Usnesení bylo řádně schváleno. 
 
Bod 11 - Různé 
a)  Smlouva o dílo mezi Družstvem Vysočina a Obcí Záborná - Zimní údržba 
místních komunikací - odstranění sněhu viz příloha. 
ZO –89/6/2019 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje – Smlouvu o dílo mezi Družstvem Vysočina a 
Obcí Záborná viz příloha. 
pro – 7      proti - 0 
Usnesení bylo řádně schváleno. 
 
b) Smlouva o zemědělském pachtu č. 54/2019 mezi Družstvem Vysočina a Obcí 
Záborná.  
ZO –90/6/2019 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje – Smlouvu o zemědělském pachtu č. 54/2019 
mezi Družstvem Vysočina a Obcí Záborná viz příloha. 
pro – 7      proti - 0 
Usnesení bylo řádně schváleno. 



c) Kupní smlouva mezi Lesním družstvem Polná a Obcí Záborná na nákup 
pozemku o výměře 100 m2 ochranného pásma kolem vrtu.  
ZO –91/6/2019 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje – Kupní smlouvu mezi Lesním družstvem 
Polná a Obcí Záborná na nákup pozemku o výměře 100 m2 ochranného pásma kolem 
vrtu viz příloha. 
pro – 7      proti - 0 
Usnesení bylo řádně schváleno. 
 
d) Směnná smlouva mezi Obcí Zábornou a p. Rybenským Pavlem, Vysoká 78, 
58001 H. Brod.  
ZO –92/6/2019 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje – Směnnou smlouvu mezi Obcí Zábornou a p. 
Rybenským Pavlem, Vysoká 78, 58001  H. Brod viz příloha. 
pro – 7      proti - 0 
Usnesení bylo řádně schváleno. 
 
e) Schválení Uzavírání smluv se zastupiteli na r. 2020 – smlouvy DPP a DPČ.  
ZO –93/6/2019 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje Uzavírání smluv se zastupiteli na r. 2020 – 
smlouvy DPP a DPČ.  
 
pro – 7      proti - 0 
Usnesení bylo řádně schváleno. 
 
 
 
 
Zasedání bylo ukončeno ve 8:45 hod. 

Přítomno: 15 obyvatel. 
Zapsala: Vendula Vencovská 
Vyhotoveno dne 12. 12. 2019 
Zápis ověřili:  p. Tlačbaba 
              p. Matoušek 

                          
 
 
 
 
         
 
          Starosta obce: Josef Koubek                    
                        


