
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Záborná konaného dne 13.12.2012.

Přítomni byli  :  Vlastmil  Částka, Josef Koubek, Eva Milotová, Jaroslava Vacková, Jan Halík,  Dana
Foltová
Omluveni byli :  ing. Bohuslav Vacek, Josef Matoušek
Veřejného zasedání se zú častnilo :  14 obyvatel obce.

  PROGRAM:

Zahájení1. 
Zpráva o činnosti obecního zastupitelstva2. 
Schválení rozpočtového provizoria na první čtvrtletí r. 20133. 
Schválení příspěvku MAS – Českomoravské pomezí o.p.s.4. 
Vyhláška o odpadech – projednání, schválení5. 
Obnova Technické infrastruktury – informace, kolaudace – dotace SZIF6. 
Smlouva  Obec  Záborná  –  Město  Polná  –  školní  docházka  a  mateřská  škola  školní  rok
2012-2013

7. 

Různé8. 
Diskuse9. 
Závěr10. 

1)  Starosta p. Koubek přivítal přítomné a seznámil je s programem schůze. Jmenoval zapisovatelem
Danu Foltovou a ověřovateli – p. Petr Tlačbaba, p. Karel Grőtschel

2)  Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce za minulé období: ukončení obnovy infrastruktury, práce na
památkou chráněné lípě, příprava na volby prezidenta, seznámení s MAS, jednání s Lesním družstvem
Polná

3)  Schválení rozpočtového provizoria na první čtvrtletí r. 2013

4)  Schválení příspěvku 4. 000,- Kč na MAS – Českomoravské pomezí o.p.s.

5)  Projednání a schválení vyhlášky o odpadovém hospodářství a schválení dodatku ke smlouvě  o
nakládání s odpadem.

6)  Informace o dokončení obnovy infrastruktury – 16.11. proběhla kolaudace, bylo vydáno kolaudační
rozhodnutí

7)  Projednání dohody Obec Záborná – Město Polná platba za školní docházku

8)  Informace o setkání s firmou ODAS

9)  Různé:

Usnesení z veřejného pracovního zasedání.

  1)  Zastupitelstvo schvaluje :

rozpočtové provizorium na první čtvrtletí r. 2013  -  pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0
příspěvek 4. 000,- Kč na MAS – Českomoravské pomezí o.p.s.  -  pro 6 hlasů, proti 0, zdržel
se 0
vyhlášku  č.1/2012  o  odpadovém  hospodářství  a  dodatek  ke  smlouvě  o  nakládání  s
odpadem  -  pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0
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Zasedání bylo ukončeno ve 20:30 hod.

zapsala :  Dana Foltová
zápis ov ěřili :  p. Petr Tlačbaba, p. Karel Grőtschel.

  V Záborné 13.12.2012
  Josef Koubek
  starosta obce
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