
Usnesení

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

Omluvena : Dana Foltová.

Veřejného zasedání se zúčastnilo : 25 obyvatel obce.

  PROGRAM:

Zahájení.1. 
Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání.2. 
Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce od minulého zasedání.3. 
Projednání a schválení rozpočtu na rok 2018.4. 
Zprávy z kontrolního a finančního výboru obce.5. 
Rozpočtové opatření – projednání.6. 
Územní plán – pozemkové úpravy.7. 
Informace – vodovod – regenerace starého vrtu.8. 
Schválení obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

9. 

Hospodaření obce v roce 2017.10. 
POV – oddělení přísálí.11. 
Dar – Děkanství Polná12. 
Různé.13. 
Diskuse.14. 
Závěr.15. 

1)  Starosta p. Koubek přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. Jmenoval
zapisovatelkou p. Evu Milotovou a ověřovateli p. Karla Grőtschela a p. Emila Cakla. Zařazení
bodu 16. do programu – projednání a schválení kupní smlouvy na prodej pozemku Kraji
Vysočina.

2)  Kontrola zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí kontrolu zápisu a usnesení ze 17. zasedání
Zastupitelstva obce Záborná ze dne 9.11.2017.

3)  Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce od minulého zasedání :
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí zprávu starosty o činnosti Zastupitelstva obce od
minulého zasedání – příprava rozpočtu na rok 2018, inventury, zajištění voleb prezidenta,
změna vyhlášky o odpadech, jednání o změně územního plánu, POV, administrativní činnost,
kulturní akce – rozsvícení stromu, besídka, mše svatá, divadelní představení.

4)  Projednání a schválení rozpočtu na rok 2018.

5)  Zprávy z kontrolního a finančního výboru obce.

Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí zápis z schůze Finančního výboru obce
Záborná ze dne
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí zápis z schůze Kontrolního výboru obce
Záborná ze dne

6)  Rozpočtové opatření – projednání.

7)  Územní plán – pozemkové úpravy.

8)  Informace – vodovod- regenerace starého vrtu.
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí informace o vodovodu.

9)  Schválení obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému
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shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

10)  Hospodaření obce v roce 2017.
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí hospodaření obce v roce 2017 – seznámení se
stavem účtů.

11)  POV – oddělení přísálí
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí záměr z POV oddělit přísálí.

12)  Dar – Děkanství Polná.

15)  Různé: přísedících Okresního soudu v Jihlavě.

16)  Diskuse.

17)  Závěr.

  1)  Zastupitelstvo schvaluje :

ZO – 70/18/2018 - zařazení bodu 16. do programu.
  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO – 73/18/2018 - rozpočet obce Záborná na rok 2018 bez výhrad – viz. příloha.
  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO – 77/18/2018 - rozpočtové opatření č. 6 – viz. příloha.
  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO – 78/18/2018 - rozpočtové opatření č. 7 – viz. příloha.
  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO – 79/18/2018 - přípravu změny územního plánu.
  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO – 82/18/2018 – regeneraci starého vrtu Z2.
  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO – 83/18/2018 – obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2018, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a zároveň ruší původní vyhlášku č. 1/2012.
  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO – 86/18/2018 – poskytnutí daru 12.000,- Kč Děkanství Polná.
  -  pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO – 87/18/2018 – do funkce přísedících Okresního soudu v Jihlavě na období
2018-2022 paní Jarmilu Wasserbauerovou, nar. 3.8.1957, bytem Záborná 72.
  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO – 74/18/2018 – kupní smlouvu na prodej svého podílu id. 30/540 pozemků par. č.
1224/5 o výměře 52 m2, par. č. 1224/6 o výměře 235 m2 a par. č. 1224/7 o výměře 210 m2
v k. ú. Dobroutov a obci Dobroutov , Kraji Vysočina se sídlem v Jihlavě za dohodnutou
kupní cenu 3.880,40 Kč.
  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 1

Zasedání bylo ukončeno ve 21:00 hod.

zapsala : Eva Milotová

datum vyhotovení : 8.2.2018
zápis ověřili : Karel Grőtschel, Emil Cakl

Josef Koubek
starosta obce
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