
Zápis z 17. veřejného pracovního zasedání obecního zastupitelstva ze dne 4.6.2010.

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

  PROGRAM:

Zahájení1. 
Zpráva o činnosti zastupitelstva2. 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 20093. 
Schválení závěrečného účtu za rok 20094. 
Prodej obecních pozemků5. 
Kanalizace, vodovod6. 
Různé7. 
Diskuse8. 
Závěr9. 

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

2)  Pan Koubek seznámil přítomné s běžnou agendou úřadu.

3)  Pan Koubek přednesl zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009.

4)  Ing. Josef Stránský přednesl závěrečný účet za rok 2009

5)  Starosta informoval o :
     - prodeji části obecního 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 8 hlasy
     - záměru odprodeje části pozemku par.č. 5/3 k.ú. Záborná o výměře cca 350 m2 p. Stanislavu
Dvořákovi, Přibyslav - schváleno 8 hlasy
     -  záměru odprodeje pozemku par.č.  17/5 o výměře 191 m2 p. Jaromíru Vlčkovi, Záborná 35 -
schváleno 8 hlasy
     - záměru odprodeje pozemku par.č. 760/8 o výměře cca 100 m2 ing. Marii Egertové, Záborná 71 -
schváleno 8 hlasy
     - záměru odprodeje pozemku par.č. 760/3 o výměře 101 m2, par.č. 14/12 o výměře 5m2 a par.č.
760/8 o výměře cca 165 m2 p. Milanu Coufalovi, Záborná 12 - schváleno 8 hlasy
     -  záměru  odprodeje  pozemku  par.č.  767/3  o  výměře  cca  519  m2  manž.  Blance  a  Vladimíru
Götzovým, Třebíč - schváleno 7 hlasy, 1 se zdržel

6)  Starosta p. Koubek informoval o jednáních ohledně vybudování kanalizace a vodovodu v obci.

7)  Různé -  zastupitelé  schválili  8  hlasy odměnu 500,-  Kč  měsíčně  pro p.  Jana Halíka za údržbu
víceúčelového hřiště.
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Usnesení ze 17. veřejného pracovního zasedání.

  1)  Zastupitelstvo schvaluje :

závěrečný účet za rok 2009a. 
odprodej části pozemku par.č. 5/3 p. Grötschelovi, Prahab. 
záměru odprodeje části pozemku par.č. 5/3 k.ú. Záborná o výměře cca 350 m2 p. Stanislavu
Dvořákovi, Přibyslav - schváleno 8 hlasy

c. 

záměru odprodeje pozemku par.č. 17/5 o výměře 191 m2 p. Jaromíru Vlčkovi, Záborná 35 -
schváleno 8 hlasy

d. 

záměru odprodeje pozemku par.č. 760/8 o výměře cca 100 m2 ing. Marii Egertové, Záborná
71 - schváleno 8 hlasy

e. 

záměru odprodeje pozemku par.č.  760/3 o výměře 101 m2, par.č.  14/12 o výměře 5m2 a
par.č. 760/8 o výměře cca 165 m2 p. Milanu Coufalovi, Záborná 12 - schváleno 8 hlasy

f. 

záměru odprodeje pozemku par.č. 767/3 o výměře cca 519 m2 manž. Blance a Vladimíru
Götzovým, Třebíč - schváleno 7 hlasy, 1 se zdržel

g. 

  2)  Zastupitelstvo bere na v ědomí :

     - zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009

  3)  Zastupitelstvo ukládá :

     - dodržovat lhůtu 90 dnů mezi konáním jednotlivých veřejných zasedání zastupitelstva obce

zapsala :  Dana Foltová
zápis ov ěřili :  Jan Halík, Ivan Šlégl

  V Záborné 4.6.2010
  Josef Koubek
  starosta obce
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