
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Záborná konaného dne 16.12.2010.

Přítomni  byli  :  Vlastmil  Částka,  Milan Fuit,  Josef  Koubek,  ing.  Bohuslav Vacek,  Jan Halík,  Dana
Foltová, Josef Matoušek, Eva Milotová, Jaroslava Vacková a 21 obyvatel obce.

  PROGRAM:

Zahájení1. 
Lihovar - územní plán2. 
Dohoda s městem Polná - školství3. 
Jednací řád4. 
Obecně závazné vyhlášky - psi, odpady5. 
Rozpočtové opatření6. 
Návrh rozpočtu na rok 20117. 
Různé8. 
Diskuse9. 
Závěr10. 

1)  Starosta obce pan Koubek přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem schůze. Jmenoval
zapisovatelem
     paní Danu Foltovou a ověřovateli zápisu p. Emila Cakla a p. Vojtěch Lána st.

2)  Zástupci firmy thm, s.r.o.  přednesli  svůj  návrh na změnu územního plánu a informace ohledně
budov bývalého lihovaru.

3)  Starosta přednesl návrh na uzavření dohody s městem Polná - školství. Platba za žaky MŠ a ZŠ rok
2010-2011.
     Schváleno 9 hlasy pro.

4)  Starosta přečetl návrh jednacího řádu obecního zastupitelstva. Schváleno 9 hlasy pro.

5)  Starosta přednesl vyhlášku o poplatcích ze psů a za domovní odpad na rok 2011.
     - poplatek za psy : 1 pes - 60,- Kč, každý druhý a další pes 80,- Kč.
     - poplatek za domovní odpad :
           a) občan 400,- Kč
           b) každé 3 a další dítě v rodině do 18 let je od poplatku osvobozeno
           c) studenti, kteří doloží doklad o studiu a ubytování 200,- Kč
           d) majitelé rekreačních objektů 400,- Kč za objekt. Schváleno 9 hlasy pro
           e) prominutí poplatku za domovní odpad 6 občanům, kteří se v obci nezdržují. Schváleno 9
hlasy pro

6)  Pan ing. Stránský přednesl rozpočtové opatření na rok 2010

7)  Pan ing. Stránský přečetl návrh rozpočtu na rok 2011

8)  - Seznámení s žádostí o zmírnění hygienického limitu na vodu z obecní studny
     - Dohoda s městem Polná o zastupování v jednáních o přestupcích. Schváleno 9 hlasy pro
     - Návrh p. Blanky Sedlákové, č.p. 8 na odprodej obecního pozemku p.č. 760/4 o výměře 140 m2
     -  Navržení  platu  pro  p.  Jiřinu  Chvátalovou za  vedení  účetnictví  obce  4  500,-  Kč  hrubého od
1.1.2011.
       Schváleno 9 hlasy pro
     -  Smlouva  s  p.  Lenkou  Flesarovou,  č.p.  59,  o  pronájmu  místního  pohostinství  od  1.1.2011.
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Schváleno 9 hlasy pro
     - Mimořádná odměna pro pana ing. Stránského za vedení účetnictví po dobu 20 let ve výši 20.000,-
Kč.
       Schváleno 9 hlasy pro
     - Příspěvek pro zrakově postižené sportovce ve výši 300,- Kč. Schváleno 9 hlasy pro
     - Návrh p. Blanky Sedlákové, č.p. 8 na odprodej obecního pozemku p.č. 760/4 o výměře 140 m2.
Schváleno 9 hlasy pro

Usnesení z veřejného pracovního zasedání.

  1)  Zastupitelstvo schvaluje :

dohoda s Městem Polná - příspěvek na žáky ZŠ a MŠ1. 
jednací řád2. 
vyhláška za poplatek ze psů a domovního odpadu3. 
prominutí poplatku za domovní odpad4. 
rozpočtová opatření5. 
návrh rozpočtu na rok 20116. 
dohoda s městem Polná o zastupování v jednáních o přestupcích7. 
záměr o odprodej obecního pozemku p.č. 760/4 o výměře 140 m2 p. Blance Sedlákové8. 

pronájem místního pohostinství9. 
plat pro paní Jiřinu Chvátalovou10. 
odměna pro pana ing. Stránského11. 
příspěvek pro zrakově postižené sportovce12. 

Zasedání bylo ukončeno ve 21.15 hod.

zapsala :  Dana Foltová
zápis ov ěřili :  Emil Cakl, Vojtěch Lán st.

  V Záborné 16.12.2010
  Josef Koubek
  starosta obce
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