
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Záborná konaného dne 18.10.2012.

Přítomni byli :  Vlastmil Částka, Josef Koubek, Josef Matoušek, Eva Milotová ing. Bohuslav Vacek,
Jaroslava Vacková, Jan Halík, Dana Foltová
Veřejného zasedání se zú častnilo :  18 obyvatel obce.

  PROGRAM:

Zahájení1. 
Zpráva o činnosti obecního zastupitelstva2. 
Setkání rodáků – zhodnocení3. 
Obnova technické infrastruktury – informace4. 
Zpráva o hospodaření obce k 30.9.20125. 
Rozpočtový výhled r. 2013 - 20156. 
Zpráva z kontrolního a finančního výboru7. 
Různé8. 
Diskuse9. 
Závěr10. 

1)   Starosta  p.  Koubek  přivítal  přítomné  a  seznámil  je  s  programem  schůze.  Oznámil  rezignaci
zastupitele p. Milana Fuita. Jmenoval zapisovatelem Danu Foltovou a ověřovateli – Václav Horský a
Jiří Vacek, č.p. 41. Schválení dodatečného zařazení bodu do programu

Mikroregion Polensko – metoda LEADER. Schváleno 8 hlasy pro
Zveřejnění záměru o odkupu pozemku. Schváleno 8 hlasy pro

2)  Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce za minulé období:

vyřízení překlenovacího úvěru u České spořitelny
řešení projektu vodovodu a kanalizace
zahájení přípravy na kolaudaci chodníků, komunikace a zeleně
vyhodnocení Srazu rodáků
příprava voleb do kraje Vysočina

3)  Zhodnocení nákladů na sraz rodáků pořádaného 16.6.2012

4)  Zpráva o ukončení obnovy technické infrastruktury

5)  Zpráva o hospodaření obce k 30.9.2012. Schválení navýšení rozpočtového opatření

6)  Výhled na rozpočtové opatření na r. 2013 -2015 ( viz. příloha )

7)  Projednání zpráv z finančního a kontrolního výboru

8)  Souhlas obce Záborná s přípravou integrované strategie území pro období r. 2014 – r. 2020 na
svém území v rámci místního rozvojového partnerství MAS Českomoravské pomezí o.p.s. za účelem
aplikace “ Komunitně vedeného místního rozvoje “ a metody LEADER.
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9)  Různé:

příprava nové vyhlášky na odpadové hospodářství
smlouva budoucí o zřízení věcného břemene
pozemkové úpravy
odsouhlasení záměru odkoupení pozemku p.č. 766/1 cca 154 m2 a 762/1 cca 206 m2.

Usnesení z veřejného pracovního zasedání.

  1)  Zastupitelstvo schvaluje :

přípravu integrované strategie území pro období r. 2014 – r. 2020 na svém území v rámci
místního rozvojového partnerství MAS Českomoravské pomezí o.p.s. za účelem aplikace “
Komunitně vedeného místního rozvoje “ a metody LEADER,  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se
0
souhlas se záměrem odkoupení pozemku p.č. 766/1 cca 154 m2 a 762/1 cca 206 m2 od p. I.
Židlické, Janovice 27,  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0
souhlas s navýšením rozpočtového opatření,  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0

Zasedání bylo ukončeno ve 20:45 hod.

zapsala :  Dana Foltová
zápis ov ěřili :  p. Václav Horský, p. Jiří Vacek.

  V Záborné 18.10.2012
  Josef Koubek
  starosta obce
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