
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Záborná konaného dne 11.03.2011.

Přítomni byli :  Vlastmil Částka, Milan Fuit, Josef Koubek, ing. Bohuslav Vacek, Jan Halík, Dana Foltová, Josef Matoušek, Eva Milotová, Jaroslava
Vacková a 29 obyvatel obce.

  PROGRAM:

Zahájení1. 
Využití areálu býv. lihovaru – informace, žádost o změnu územního plánu2. 
Projednání kontroly hospodaření obce za rok 20103. 
Projednání a schválení závěr. účtu obce4. 
Odpadové hospodářství za rok 20105. 
Schválení nabídky firmy COLAS na opravu vozovky6. 
Informace – akce v roce 20117. 
Různé8. 
Diskuse9. 
Závěr10. 

1)  Starosta obce pan Koubek přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem schůze. Jmenoval zapisovatelem
     p. Danu Foltovou a ověřovateli zápisu p. Karla Koumara a p. Pavla Kašíka.

2)  Zástupci firmy thm, s.r.o. přednesli svůj návrh na změnu územního plánu a informace ohledně budov bývalého lihovaru.
     Zastupitelé se dohodli, že změnu územního plánu budou ještě projednávat.

3)  Výsledky projednání auditu – přezkoumání hospodaření obce za r. 2010, byly shledány tyto nedostatky :
     - v zápisu ze zasedání zastupitelstva obce chyběl podpis ověřovatele
     - chyba v označení zápisu
     - nebyl oceněn les a jeho zaúčtování v majetku obce
     - nebyly doplněny směrnice za rok 2010
     - nebyl zveřejněn závěrečný účet na veřejné elektronické desce – za tento správní delikt byla podle § 52 udělena pokuta
       2000,- Kč

4)  p. Chvátalová přednesla závěrečný účet za rok 2010. Schváleno s výhradou 9 hlasy pro.
     Dále přednesla rozpočtové opatření.

5)  Starosta přednesl zprávu o odpadovém hospodářství, jeho vyúčtování a upozornil na větší třídění odpadu.
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6)  Schválení nabídky firmy COLAS na opravu cesty u rybníka pod hrází. Schváleno 9 hlasy pro.

7)  Starosta informoval o plánech na tento rok :
     - dokončení výstavby cesty u novostaveb
     - dokončení chodníku na horním konci obce
     - oprava vozovky pod hrází u rybníka

8)  Informace o úpravách v místním pohostinství :
     - snižení stropu a instalace vzduchotechniky, pokládka PVC, malba

9)  Informace ke sčítání obyvatel. Upozornění na označení domů popisnýmy čísly.

10)  Ing. Vacek přednesl zprávu o pozemkových úpravách v obci.

11)  Informace o otevření místního obchodu.

12)  Byly předneseny návrhy na schválení :
     - pro vstup obce do Svazu vodovodů a kanalizací
     - příspěvku na dětský karneval
     - příspěvku na fotbalový turnaj
     - příspěvku na opravu kostela
     - oprávnění starosty povolit rozpočtové opatření do výše 150 000,- Kč

Usnesení z veřejného pracovního zasedání.

  1)  Zastupitelstvo schvaluje :

prodej pozemku p.č. 760/4 v k.ú. Záborná o výměře 140 m2 p. Blance Vackové v ceně 25 Kč za m2. Schváleno 9 hlasy pro1. 
rozpočtové opatření na 60 100 Kč. Schváleno 9 hlasy pro2. 
příspěvek na dětský karneval 1 500 Kč. Schváleno 9 hlasy pro3. 
příspěvek na fotbalový turnaj do 2 000 Kč. Schváleno 9 hlasy pro4. 
príspěvek na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve výši 10 000 Kč. Schváleno 9 hlasy pro5. 
vstup obce do Svazu vodovodu a kanalizací. Schváleno 9 hlasy pro6. 
oprávnění starosty povolit rozpočtové opatření do výše 150 000,- Kč. Schváleno 8 hlasy pro, 1 se zdržel.7. 
zajistit zveřejnění závěrečného účtu v elektronické podobě tak, aby byl umožněn dálkový přístup – ihned8. 

  Starosta ukládá ing. Vackovi zajistit ocenění obecního lesa a zajistit jeho zaúčtování na příslušný účet. Dále zajistit zaúčtování 30 podílů v Lesním
družstvu Polná na příslušný majetkový účet.
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  Starosta ukládá p. Foltové zajistit, aby zápisy ze zasedání zastupitelstva obce měly všechny předepsané náležitosti – ihned.
  Zastupitelstvo ukládá starostovi zajistit  doplnění vnitřní směrnice pro rok 2010 a 2011 tak, aby bylo dodrženo ustanovení § 4 odst. 10 zákona o
účetnictví - termín do 30.4.2011.

Zasedání bylo ukončeno ve 21:20 hod.

zapsala :  Dana Foltová
zápis ov ěřili :  Karel Koumar, Pavel Kasík

  V Záborné 11.3.2011
  Josef Koubek
  starosta obce
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