
Zápis z 1.veřejného ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva ze dne
29.10.2010.

Přítomni byli :  Vlastmil Částka, Milan Fuit, Josef Koubek, ing. Bohuslav Vacek, Dana Foltová, Josef
Matoušek, Jaroslava Vacková, Eva Milotová, Jan Halík

  PROGRAM:

Zahájení1. 
Volba staroty2. 
Odměna zastupitelům3. 
Pozemkové úpravy4. 
Různé5. 

1)   Zasedání  zástupitelstva  obce  zahájil  p.  Josef  Koubek.  Poděkoval  minulému  zastupitelstvu  za
vykonanou práci a popřál mnoho úspěchů novému zastupitelstvu. Seznámil občany s výsledky voleb a
předal novým zastupitelům osvědčení o zvolení do zastupitelstva obce, které potvrdili svým podpisem
a slovem "Slibuji".

2)  
     - Na funkci starosty byl navržen pan Josef Koubek - schváleno 8 hlasů pro, 1 se zdržel
     - Na funkci místostarosty byl navržen pan ing. Bohuslav Vacek. Schváleno 8 hlasy pro, 1 se zdržel
     - Předsedou finančního výboru byla navržena Eva Milotová. Schváleno 8 hlasy pro, 1 se zdržel.
     - Členy finančního výboru byli zvoleni Jan Halík - 8 hlasy pro, 1 se zdržel a ing. Josef Stránský - 9
hlasů pro
     - Předsedou kontrolního výboru byla navržena Dana Foltová. Schváleno 8 hlasy pro, 1 se zdržel
     - Členy kontrolního výboru byli zvoleni Jaroslava Vacková - 8 hlasy pro, 1 se zdržel a Markéta
Flesarová - 9 hlasů pro
     - Předsedou stavebního výboru byl navržen Milan Fuit - 8 hlasů pro, 1 se zdržel
     - Členy kontrolního výboru byli zvoleni Josef Matoušek a Vlastimil Částka - 8 hlasů pro, 1 se zdržel

3)  
     - Zastupitelé schválili odměnu pro starostu ve výši 5.000,- Kč hrubého - 8 hlasů pro, 1 se zdržel
     - odměnu pro místostarostu ve výši 4.000,- Kč hrubého - 8 hlasů pro, 1 se zdržel.
     - Předsedům výborů - 1.050,- Kč hrubého - 5 hlasů pro, 3 se zdržely
     - Zzastupitelům (členům výborů) - 850,- Kč hrubého - 5 hlasů pro, 3 se zdržely
     - Účetnímu ing. Stránskému do konce roku za zaškolení nové účetní 3.100,- Kč hrubého - 9 hlasů
pro
     - p. Chvátalové Jiřině jako účetní do konce roku 2010 - 3.100,- Kč hrubého - schváleno 9 hlasy

4)   Ing.  Bohuslav  Vacek  přednesl  možnost  podání  žádosti  na  komplexní  pozemkové  úpravy  -
schváleno 9 hlasy

5)  Pověření zástupce pro mikroregion Polensko - p. Josef Koubek - 9 hlasů pro

6)  Pověření zástupce na jednání s Lesním družstvem Polná - ing. Bohuslav Vacek - 9 hlasů pro

7)  Prodej par.č. 1/3 k.ú. Záborná o výměře 16 m2 p. Janu Vackovi za cenu 25,- Kč/m2 - 9 hlasů pro
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Usnesení z 1. ustavujícího pracovního zasedání.

  1)  Zastupitelstvo schvaluje :

starosta - p. Josef Koubek1. 
místostarosta - ing. Bohuslav Vacek2. 
předseda finančního výboru - Eva Milotová3. 
předseda kontrolního výboru - Dana Foltová4. 
předseda stavebního výboru - Milan Fuit5. 
členové finančního výboru - Jan Halík, ing. Josef Stránský6. 
členové kontrolního výboru - Jaroslava Vacková, Markéta Flesarová7. 
členové stavebního výboru - Josef Matoušek, Vlastimil Částka8. 

odměny zastupitelů:
   - starosta - 5.000,- Kč hrubého
   - místostarosta - 4.000,- Kč hrubého
   - předsedové výborů - 1.050,- Kč hrubého
   - zastupitelé - členové výborů - 850,- Kč hrubého
   - ing. Josef Stránský do konce roku 2010 - 3.100,- Kč hrubého
   - Jiřina Chvátalová do konce roku 2010 - 3.100,- Kč hrubého

9. 

zástupce pro mikroregion Polensko - p. Josef Koubek10. 
zástupce pro jednání s Lesním družstvem Polná - ing. Bohuslav Vacek11. 
schválení podání žádosti na komplexní pozemkové úpravy12. 
prodej par.č. 1/3 k.ú. Záborná p. Janu Vackovi13. 

zapsala :  Dana Foltová
zápis ov ěřili :  Karel Koumar, Petr Tlačbaba

  V Záborné 29.10.2010
  Josef Koubek
  starosta obce
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