
Zápis ze zasedání obecního Zastupitelstva obce Záborná konaného dne 11.12.2014.

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

Veřejného zasedání se zú častnilo :  16 obyvatel obce.

  PROGRAM:

Zahájení1. 
Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce od minulého zasedání2. 
Schválení rozpočtového provizoria3. 
Zhodnocení investic roku 20144. 
Investice – záměr roku 20155. 
Hospodaření obce k 30.11.2014 – stav účtů6. 
Schválení dohody Město Polná – obec Záborná, mateřská škola – neinvestiční náklady7. 
Různé8. 
Diskuse9. 
Závěr10. 

1)  Starosta p. J. Koubek přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. Starosta jmenoval
      zapisovatelkou p. Danu Foltovou a ověřovateli p. J. Vampolu a p. Vojtěcha Lána

2)  2) Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce :

kolaudace chodníku na horním konci obce
uzavření smlouvy s p. F. Kratochvílovou – zaplaceno za prodej pozemků
darovací smlouva – KSÚSV Jihlava na sečení trávy u komunikací v obci
projekt na propustek mostku (ohláška) – stavba je povolena
výzdoba vánočního stromu a příprava na rozsvícení 30.11.2014
pronájem místního pohostinství

3)  Schválení rozpočtového provizoria pro rok 2015.

4)  Zhodnocení investic v r. 2014 :

chodník, zpomalovací informativní ukazatele
bezdrátový rozhlas
investice pro SDH Záborná – stříkačka, oprava budovy
nové vstupní dveře do KD
kompostéry s dotací od kraje Vysočina

5)  Investice v roce 2015 :

propustek
dokončení chodníku na horním konci obce
výpočetní technika
vozidlo pro SDH Záborná
příprava nové vyhlášky o odpadech

6)  Informace o hospodaření obce k 30.11.2014 – stav účtů

Usnesení http://www.zaborna.cz/u_deska/usneseni_10_2014.html

1 z 2 20.6.2018 14:35



7)  Schválení dohody Město Polná – obec Záborná, mateřská škola – neinvestiční náklady.
      Poskytnutí příspěvku 25.000 Kč, tj. 5.000 Kč na 1 dítě.

8)  Různé

Schválení příspěvku 1.500,- Kč na vánoční besídku
Úprava odměn členům kontrolního výboru – J. Vacková, P. Tlačbaba finančního výboru –
J. Matoušek, J. Halík , od 1.1.2015 o 100 Kč.

Usnesení z veřejného pracovního zasedání.

  1)  Zastupitelstvo schvaluje :

rozpočtové provizorium pro rok 2015
  -  pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0
dohodu s městem Polná na poskytnutí příspěvku 25.000 Kč na MŠ
  -  pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0
příspěvek 1.500 Kč na vánoční besídku
  -  pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0
úpravu odměn členům kontrolního výboru – J. Vacková, P. Tlačbaba a finančního výboru – J.
Matoušek, J. Halík , od 1.1.2015 o 100 Kč
  -  pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0

Zasedání bylo ukončeno ve 20:45 hod.

zapsala :  Dana Foltová
datum vyhotovení :  18.12.2014
zápis ov ěřili :  Jindřich Vampola, Vojtěch Lán

  V Záborné 18.12.2014
  Josef Koubek
  starosta obce
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