
Zápis z 16. veřejného pracovního zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26.3.2010.

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

  PROGRAM:

Zahájení1. 
Zpráva o činnosti zastupitelstva2. 
Informace o hospodaření k 31.12.20093. 
Investice v roce 20104. 
Prodej obecních pozemků5. 
Různé6. 
Diskuse7. 
Závěr8. 

1)  Starosta p. Koubek přivítal přítomné a seznámil je s programem schůze. Jmenoval zapisovatelem
p. Danu Foltovou a ověřovateli p. Jana Lána, Karla Koumara.

2)  Pan Koubek seznámil přítomné s běžnou agendou úřadu.

3)  Ing. Josef Stránský přednesl zprávu o hospodaření obce k 31.12.2009.

4)  Starosta informoval o investiční činnosti obce :
     - vozovka v horní části obce
     - úprava kolem hřiště

5)  Starosta dále informovat o :
     - záměru odprodeje části pozemku par.č.5/3 k.ú.Záborná, zapsaném na LV 10001 o výměře cca 75
m2 p. Karlu Grötschelovi, Doubravická 1303/6, 149 00 Praha 4 - schváleno 7 hlasy.
     - žádosti o pronájmu částí obecních pozemků parc.č. 799 a parc.č. 758/9 v areálu bývalého lihovaru
firmě Thm spol. s r.o. Jihlava, zastoupeného panem Martinem Líbalem - schváleno 7 hlasy.
     - o odprodeji obecního pozemku par.č. 13/13 k.ú. Záborná o výměře 185 m2 za cenu 25,-Kč/m2,
manželům Vencovským, Záborná 82 - schváleno 7 hlasy.

6)  Zastupitelé schválili 7 hlasy příspěvek na dětský karneval ve výši 2000,- Kč a dále schválili 7 hlasy
peněžní dar p. Václavovi Flesarovi, Jimramov, ve výši 1200,- Kč na vydání kroniky.

7)  Starosta p. Koubek ukončil zasedání v 20.45 hod.
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Usnesení z 16. veřejného pracovního zasedání.

  1)  Zastupitelstvo schvaluje :

záměr odprodeje části pozemku par.č. 5/3a. 
záměr pronájmu částí obecních pozemků par.č. 799 a par.č. 758/9b. 
prodej pozemku parc. č. 13/13c. 
příspěvek na dětský karnevald. 
příspěvek na vydání kronikye. 

zapsala :  Dana Foltová
zápis ov ěřili :  Jan Lán, Karel Koumar

  V Záborné 26.3.2010
  Josef Koubek
  starosta obce
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