
Zápis z 15. veřejného pracovního zasedání obecního zastupitelstva ze dne
29.12.2009.

Přítomni byli :  Vlastmil Částka, Dana Foltová, Josef Koubek, Jana Šimková,Jiřina Chvátalová, Josef
Coufal, ing. Bohuslav Vacek
Omluven byl :  Milan Fuit, Matoušek Josef

  PROGRAM:

Zahájení1. 
Zpráva o činnosti zastupitelstva2. 
Projednání rozpočtových opatření3. 
Informace o hospodaření k 30.11.20094. 
Zhodnocení roku 20095. 
Investiční činnost v roce 20106. 
Schválení rozpočtu pro rok 20107. 
Různé8. 
Diskuse9. 
Závěr10. 

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

2)  Pan Koubek seznámil  přítomné s běžnou agendou úřadu -  datové schránky -  CZECH POINT,
dotace na hřiště, územní řízení ohledně stavebních parcel, přípojka plynu, elektriky, kanalizace, silnice,
radonový  průzkum,  dohoda  mládeže  o  využívání  klubovny,  příprava  programu  rozvoje  venkova  -
obnova zeleně a komunikace, kolaudace hřiště 28.10.2009.

3)  Ing. Stránský přednesl rozpočtové opatření, které bylo schváleno 7 hlasy.

4)  Ing. Josef Stránský přednesl zprávu o hospodaření obce k 30.11.2009.

5)  Starosta informoval o investiční činnosti obce :
     - zřízení elektrického zvonění v místní kapličce
     - územní plán
     - výměna oken v kulturním domě od firmy PKS Mont Žďár n. Sázavou
     - víceúčelové hřiště
     - oprava chodníků v horní části obce
     - rekonstrukce klubovny místní mládeže

6)  Starosta dále informovat o investiční činnosti plánované v roce 2010 :
     - přípojka plynu, elektriky a kanalizace u novostaveb RD
     - pořízení dřevěného domku na hřišti na sportovní vybavení
     - komunikace a úprava zeleně
     - vybudování chodníků v dolní části obce
     - oprava chodníků v horní části obce
     - úpravy na dětském hřišti

7)  Ing. Stránský přednesl návrh rozpočtu na rok 2010, který byl schválen 7 hlasy, současně přednesl
rozpočtový výhled na roky 2010-2012, který byl také schválen 7 hlasy.

8)  Byl schválen čtvrtletní příspěvek 4.000,- Kč pro Jednotu Třešť - 7 hlasů pro.
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     Byla schválena dohoda s Městem Polná - příspěvek na žáky ZŠ a MŠ - 7 hlasů pro.
     Bylo schváleno prominutí poplatku za domovní odpad 7 osobám - 7 hlasů pro.
     Byl schválen veřejný záměr o odprodej pozemku parc. č. 13/13 manž. Vencovským
       - 7 hlasů pro.
     Byla schválena žádost kynologického klubu Záborná o příspěvek na opravu
     střechy ve výši  2.000,- Kč - schváleno 7 hlasy.

9)  Starosta obce, pan Josef Koubek byl zmocněn v zastupování ohledně budování
     vodovodu a kanalizace - schváleno 7 hlasy.

10)  Starosta p. Koubek ukončil zasedání v 20.45 hod.

Usnesení z 15. veřejného pracovního zasedání.

  1)  Zastupitelstvo schvaluje :

rozpočtová opatřenía. 
rozpočet na rok 2010b. 
příspěvek Jednotě Třešťc. 
dohodu s Městem Polná - příspěvek na žáky ZŠ a MŠd. 
prominutí poplatku za domovní odpade. 
záměr o prodeji pozemku parc. č. 13/13f. 
příspěvek kynologickému klubug. 
pověření starosty v jednání ohledně budování vodovodu a kanalizaceh. 

zapsala :  Dana Foltová
zápis ov ěřili :  Petr Tlačbaba, Jiří Vacek

  V Záborné 29.12.2009
  Josef Koubek
  starosta obce
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