Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Záborná konaného dne 10.06.2011.
Přítomni byli : Vlastmil Částka, Milan Fuit, Josef Koubek, Jan Halík, Dana Foltová, Josef Matoušek, Eva Milotová, Jaroslava Vacková a 30 obyvatel
obce.
Omluven : Ing. Bohuslav Vacek

PROGRAM:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti obecního zastupitelstva
3. Zpráva o hospodaření obce
4. Vyhláška o odpadech
5. Investice obce v roce 2011
6. Informace o vodovodu a kanalizaci
7. Změna územního plánu
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr
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. Karla Grotschela.
2) Starosta informoval o činnosti obecního zastupitelstva za minulé období.
- dotažení žádosti na projekt pro územní řízení vodovodu a kanalizace, získání dotace 80.000,- Kč
- vyřízení žádosti z Programu obnovy venkova, oprava komunikace kolem hráze rybníka
a dokončení vozovky u nových parcel
- žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj na nové parcely, obdržíme 450.000,- Kč na opravu vozovky
- zpracovávání projektu na opravu vozovky kolem KD, chodník od KD až ke kapličce
- příprava podání žádosti na úpravu zeleně kolem KD 2000,- Kč
3) p. Chvátalová přednesla zprávu o hospodaření obce.
Dále přednesla rozpočtové opatření.
4) Z Krajského úřadu byla poskytnuta metodická pomoc při zpracování nové vyhlášky o odpadovém hospodářství.
Poplatek je splatný 30.10.2011. Proběhlo hlasování o zrušení staré vyhlášky
a odsouhlasení nové vyhlášky. Pro bylo 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
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5) Plány investic obce na rok 2011.
- dokončení zasíťování nových parcel
- dokončení úprav kolem hřiště
- oprava vozovky pod hrází u rybníka
- dokončení chodníku na horním konci obce
6) Starosta informoval o změně trasy plánovaného vodovodu a kanalizace a jeho řešení věcnými břemeny
7) Na žádost společnosti thm, s.r.o. bylo hlasováno o změně územního plánu. Pro bylo 0 hlasů, proti 8, zdržel se 0.
8) Různé
- v měsíci dubnu turnaj v minikopané, příspěvek 1.050,- Kč - poháry, diplomy, občerstvení
- sbírání podnětů na program připravovaného setkání rodáku v roce 2012
- návrh na svícení v obci i v nočních hodinách
- návrh na opravu podlahy v budově hasičské zbrojnice

Usnesení z veřejného pracovního zasedání.
1) Zastupitelstvo schvaluje :
vyhlášku o odpadovém hospodářství
1) Zastupitelstvo zamítá :
změnu územního plánu
Zasedání bylo ukončeno ve 20:30 hod.
zapsala : Dana Foltová
zápis ověřili : Karel Koumar, Karel Grotschel
V Záborné 10.6.2011
Josef Koubek
starosta obce
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