
Zápis ze zasedání obecního Zastupitelstva obce Záborná konaného dne 22.8.2013.

Přítomni byli  :  Vlastmil  Částka, Dana Foltová,  Josef Koubek,  Eva Milotová, ing.  Bohuslav Vacek,
Jaroslava Vacková
Omluveni byli :  Josef Matoušek, Jan Halík
Veřejného zasedání se zú častnilo :  16 obyvatel obce.

  PROGRAM:

Zahájení1. 
Zpráva o činnosti obecního zastupitelstva2. 
Smlouva – prodej obecních pozemků3. 
Poskytnutí daru – povodně 2013, obec Zálezlice4. 
Bezdrátový rozhlas5. 
Finance – splátka úvěru6. 
Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru7. 
Různé8. 
Diskuse9. 
Závěr10. 

1)   Starosta  p.  Koubek  přivítal  přítomné  a  seznámil  je  s  programem  zasedání.  Jmenoval
zapisovatelkou p. Danu Foltovou a ověřovateli p. Emila Cakla a p. Milana Fuita. Schváleno zařazení
bodu – smlouva o poskytnutí  bezúročné návratné finanční výpomoci  MAS Českomoravské pomezí
o.p.s.

2)  Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce za minulé období :
    - výsledek vodoprávního řízení – potok
    - jednání na zřízení bezdrátového rozhlasu v obci
    - běžná agenda.

3)  Prodej obecních pozemků par.č. 760/3 o výměře 101 m2, par.č. 14/12 o výměře 5 m2 a par.č. 760/8
o výměře cca 166 m2 v k.ú. Záborná p. L Coufalové, Záborná 12, 588 13 Polná, za cenu 25,-Kč/m2.

4)  Informace o poskytnutí peněžního daru 20 000,- Kč obci Zálezlice postižené povodní.

5)  Projednání a schválení realizace bezdrátového rozhlasu v letošním roce.

6)  Splacení finančního úvěru.

7)  Projednání zprávy kontrolního a finančního výboru.

8)  Schválení smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Záborná
místnímu rozvojovému partnerství  MAS Českomoravské pomezí o.p.s.  na zajištění předfinancování
Opatření III.4.1. Výpomoc bude poskytnuta ve výši 5 508,- Kč.

10)  Různé:
    - přidání kontejneru na plasty na zkušební dobu srpen – říjen 2013.
    - zřízení nového stanoviště na kontejnery.
    - zakoupení nových značek na místní komunikace.
    - informace o nové vyhlášce – kácení stromů na vl. pozemku.
    -  záměr  na investice v příštím roce: oprava mostku u Halíků,  předláždění chodníku a výstavba
nového chodníku od čp. 61 k 63, plán na nový chodník k čp. 83 a 84.

11)  Diskuse

10)  Závěr

Usnesení z veřejného pracovního zasedání.
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  1)  Zastupitelstvo schvaluje :

schválení zařazení bodu – smlouva o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci MAS
Českomoravské pomezí o.p.s.
  -  pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0
schválení prodeje obecních pozemků p. Ludmile Coufalové
  -  pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0
schválení realizace bezdrátového rozhlasu
  -  pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0
schválení smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci
  -  pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0

Zasedání bylo ukončeno ve 20:30 hod.

zapsala :  Dana Foltová
zápis ov ěřili :  Emil Cakl, Milan Fuit.

  V Záborné 22.8.2013
  Josef Koubek
  starosta obce
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