
Zápis z 13.zasedání obecního Zastupitelstva obce Záborná konaného dne 29.12.2016.

Přítomni byli :  Vlastimil Částka, Eva Milotová, Josef Koubek, Jan Halík, Josef Matoušek, Jaroslava
Vacková, Pavel Tlačbaba, ing. Bohuslav Vacek.

Omluvena byla :  Dana Foltová.

Veřejného zasedání se zú častnilo :  19 obyvatel obce.

  PROGRAM:

Zahájení.1. 
Kontrola zápisu z minulého schůze.2. 
Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce od minulého zasedání3. 
Schválení rozpočtového provizoria pro I. čtvrtletí 2017.4. 
Projednání veřejnoprávní smlouvy – neinvestiční náklady žáci MŠ Polná.5. 
Smlouva s firmou EKO – KOBA – nebezpečné a velkoobjemové odpady.6. 
Zpráva o uplatňování územního plánu Záborná.7. 
Informace vodovod.8. 
Hospodaření obce k 30.11.20169. 
Investice 201710. 
Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru11. 
Různé.12. 
Diskuse.13. 
Závěr.14. 

1)   Starosta  p.  Koubek  přivítal  přítomné  a  seznámil  je  s  programem  zasedání.  Jmenoval
zapisovatelkou p. Evu Milotovou a ověřovateli p. Milana Fuita a p. Karla Grőtschela. Zařazení bodu do
programu -  schválení  zveřejnění  záměru  prodeje obecního pozemku p.č.  760/15 v  k.ú.  Záborná o
výměře 27 m2 manželům Zvolánkovým, Záborná 24.

2)  Kontrola zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva obce.

3)  Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce od minulého zasedání :

žádost o dotaci na vrt1. 
smlouva s městem Polná – finanční příspěvek mateřské školce2. 
příprava voleb3. 
vánoční výstavy a besídky4. 
vánoční mše5. 
pozemkové úpravy6. 
smlouva s f. EKO-KOBA7. 

4)  Schválení rozpočtového provizoria pro I. Čtvrtletí 2017.

5)  Projednání veřejnoprávní smlouvy – neinvestiční náklady žáci MŠ Polná.

6)  Smlouva s firmou EKO – KOBA – nebezpečné a velkoobjemové odpady.

7)  Zpráva o uplatňování územního plánu Záborná.

8)Informace o vodovodu

9)Hospoda ření obce k 30.11.2016. Seznámení s rozpo čtovým opat řením 5 a 6.

10)Investice 2017 – rekonstrukce d ětského h řišt ě.

Usnesení http://www.zaborna.cz/u_deska/usneseni_06_2016.html

1 z 2 19.6.2018 14:49



11)Zpráva o činnosti finan čního a kontrolního výboru.

12)  Různé :

Schválení  zveřejnění  záměru  prodeje  obecního  pozemku  p.č.  760/15  v  k.ú.  Záborná  o
výměře 27 m2 manželům Zvolánkovým, Záborná 24.

1. 

Schválení příspěvku 2000 Kč na vánoční besídku.2. 

13)  Diskuse.

14)  Závěr.

Usnesení z veřejného pracovního zasedání.

  1)  Zastupitelstvo schvaluje :

ZO  –  28/13/2016  –  zařazení  bodu  do  programu  -  zveřejnění  záměru  prodeje  obecního
pozemku p.č. 760/15 v k.ú. Záborná o výměře 27 m2 p. Jiřímu Zvolánkovi, Záborná
  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 8
ZO – 29/13/2016 - rozpočtové provizorium pro I. Čtvrtletí 2017.
  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO – 30/13/2016 - veřejnoprávní smlouvu s městem Polná – neinvestiční náklady žáci MŠ
Polná ve výši 27.500 Kč
  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 8
ZO – 31/13/2016 – zprávu o uplatňování územního plánu Záborná
  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO – 32/13/2016 – smlouvu s firmou EKO-KOBA s.r.o.
  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO – 33/13/2016 - zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p.č. 760/15 v k.ú. Záborná
o výměře 27 m2 manželům Zvolánkovým, Záborná 24.
  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO – 34/13/2016 – příspěvek 2000 Kč na vánoční besídku.
  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0

Zasedání bylo ukončeno ve 20:30 hod.

zapsala :  Eva Milotová
datum vyhotovení :  5.1.2017
zápis ov ěřili :  Milan Fuit, Karel Grőtschel

Josef Koubek
starosta obce
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