
Zápis z 18. veřejného pracovního zasedání obecního zastupitelstva ze dne 27.8.2010.

Přítomni byli  :  Vlastmil  Částka, Dana Foltová, Josef Koubek, Jiřina Chvátalová, Josef Coufal, ing.
Bohuslav Vacek, Matoušek Josef, Milan Fuit, Šimková Jana a 21 obyvatel obce

  PROGRAM:

Zahájení1. 
Zpráva o činnosti zastupitelstva2. 
Volby do zastupitelstva obce3. 
Rozpočtové opatření4. 
Kanalizace, vodovod5. 
Prodej obecních pozemků6. 
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 a p. Petra Tlačbabu.

2)  Pan Koubek seznámil přítomné s běžnou agendou úřadu, shrnul výsledky práce za uplynulé volební
období (2006-2010).

3)  Pan Koubek seznámil  přítomné s  kandidátní  listinou  pro volby do  obecního  zastupitelstva a  s
volebním programem nezávislých kandidátů.

4)  Ing. Josef Stránský přednesl rozpočtové opatření

5)  Starosta informoval o :
     - průběžných pracích na přípravě projektu vodovodu a kanalizace

6)  Prodej obecních pozemků :
     - záměr odprodeje pozemku par.č. 1/3 v k.ú. Záborná o výměře 16 m2 p. Janu Vackovi, Záborná 41-
schváleno 9 hlasy
     - část pozemku par.č. 5/3 k.ú. Záborná o výměře cca 364 m2 p. Stanislavu Dvořákovi, Přibyslav -
schváleno 9 hlasy
     - pozemek par.č. 17/5 o výměře 191 m2 p. Jaromíru Vlčkovi, Záborná 35 - schváleno 9 hlasy
     - pozemek par.č. 760/8 o výměře cca 100 m2 ing. Marii Egertové, Záborná 71 - schváleno 9 hlasy
     - pozemek 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 9 hlasy
     - prodej pozemku par.č. 767/3 o výměře cca 519 m2 manž. Blance a Vladimíru Götzovým, Třebíč
byl zamítnut.

7)  Různé - řešení chování mládeže na hřišti.
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  1)  Zastupitelstvo schvaluje :

rozpočtové opatření - schváleno 9 hlasya. 
odprodeje pozemku par.č. 1/3 v k.ú. Záborná o výměře 16 m2 p. Janu Vackovi, Záborná 41 -
schváleno 9 hlasy

b. 

prodej části pozemku par.č. 5/3 k.ú. Záborná o výměře cca 364 m2 p. Stanislavu Dvořákovi,
Přibyslav - schváleno 9 hlasy

c. 

prodej pozemku par.č. 17/5 o výměře 191 m2 p. Jaromíru Vlčkovi, Záborná 35 - schváleno 9
hlasy

d. 

prodeje  pozemku  par.č.  760/8  o  výměře  cca  100  m2  ing.  Marii  Egertové,  Záborná  71  -
schváleno 9 hlasy

e. 

prodeje 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 9 hlasy

f. 

  2)  Zastupitelstvo zamítá :

prodej pozemku par.č.  767/3 o výměře cca 519 m2 manž. Blance a Vladimíru Götzovým,
Třebíč - 5 hlasů proti, 4 hlasy se zdržely

a. 

zapsala :  Dana Foltová
zápis ov ěřili :  Jan Lán, Petr Tlačbaba

  V Záborné 27.8.2010
  Josef Koubek
  starosta obce
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