
Zápis ze zasedání obecního Zastupitelstva obce Záborná konaného dne 25.9.2014.

Přítomni byli :  Vlastimil Částka, Eva Milotová, Josef Koubek, ing. Bohuslav Vacek, Jaroslava Vacková,
Josef Matoušek, Dana Foltová

Omluven :  Jan Halík

Veřejného zasedání se zú častnilo :  20 obyvatel obce.

  PROGRAM:

Zahájení1. 
Kontrola zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva obce2. 
Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce od minulého zasedání3. 
Zhodnocení volebního období 2010 – 20144. 
Schválení prodeje obecních pozemků5. 
Volební program 2014 – 20186. 
Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru.7. 
Schválení smlouvy o dílo na projekt mostku přes potok – Agroprojekt8. 
Různé9. 
Diskuse10. 
Závěr11. 

1)  Starosta p. Koubek přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. Zařazení do programu :

revokace usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce z 8.5.2014 bod 1 a 3
zvolení p. Dagmar Bruknarové za člena finančního výboru
schválení smlouvy s f. IPOS PS s.r.o. na bezbarierový chodník
schválení  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  s  f.  E.ON Distribuce,  a.s.,  ,,Záborná”,
úprava NN, Klempířová

    Starosta jmenoval zapisovatelkou p. Danu Foltovou a ověřovateli p. Františka Flesara ml. a p. Karla
Grőtschela.

2)  Kontrola zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva obce.

3)  Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce od minulého zasedání :

oprava kapličky, příprava na volby, zajištění výměny vchodových dveří do KD

4)  Zhodnocení volebního období 2010 – 2014.

5)  Schválení prodeje obecních pozemků

p.č. 22/2 (359 m2), 759/1 (200 m2), 7/4 (49 m2), 7/5 (26 m2), 8/2 (431 m2), 8/3 (11 m2) p.
Františce Kratochvílové, Záborná 18 za cenu 25 Kč/m2.
p.č. 760/8 o výměře 46 m2 p. S. Dvořákovi, Záborná 3 za cenu 25 Kč/m2.

6)  Volební program 2014 – 2018

7)  Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru.

8)  Schválení smlouvy s f. AGROPROJEKT Jihlava spol. s r.o. o dílo na projekt Obnova propustku .
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9)  Různé. Projednání rozpočtového opatření.

10)  Revokace usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce z 8.5.2014 bod 1 a 3.

Bod 1 zní - Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Záborná za rok 2013 bez
výhrad.
Bod 3 zní - Zastupitelstvo obce přijímá zprávu o výsledku hospodaření obce Záborná za
rok 2013.

11)  Zvolení p. Dagmar Bruknerové do komise finančního výboru.

12)  Schválení smlouvy s f. IPOS PS s.r.o. na bezbarierový chodník za cenu 350.856,- Kč s DPH.

14)  Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s f. E.ON Distribuce, a.s., ,,Záborná”, úprava NN,
Klempířová.

Usnesení z veřejného pracovního zasedání.

  1)  Zastupitelstvo schvaluje :

prodej obecních pozemků p.č. 22/2 (359 m2),759/1 (200 m2), 7/4 (49 m2), 7/5 (26 m2), 8/2
(431 m2), 8/3 (11 m2) p. Františce Kratochvílové, Záborná 18 za cenu 25 Kč/m2
  -  pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0
prodej části obecního pozemku p.č. 760/8 o výměře 46 m2 p. S. Dvořákovi, Záborná 3 za
cenu 25 Kč/m2
  -  pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0
smlouvu s f. AGROPROJEKT Jihlava spol. s r.o. o dílo na projekt Obnova propustku
  -  pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0
revokaci usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce z 8.5.2014 bod 1 a 3.
Bod 1 zní - Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Záborná za rok 2013 bez
výhrad.
Bod 3 zní - Zastupitelstvo obce přijímá zprávu o výsledku hospodaření obce Záborná za rok
2013.
  -  pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0
zvolení p. Dagmar Bruknarové za člena finančního výboru
  -  pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0
smlouvu s f. IPOS PS s.r.o. na bezbarierový chodník za cenu 350.856,- Kč s DPH
  -  pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0
smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  s  f.  E.ON  Distribuce,  a.s.,  ,,Záborná”,  úprava  NN,
Klempířová
  -  pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0

  2)  Zastupitelstvo obce bere na v ědomí rozpo čtové opat ření.

Zasedání bylo ukončeno ve 20:45 hod.

zapsala :  Dana Foltová
datum vyhotovení :  2.10.2014
zápis ov ěřili :  František Flesar ml., Karel Grőtschel
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  V Záborné 25.9.2014
  Josef Koubek
  starosta obce
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