
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Záborná konaného dne 02.09.2011.

Přítomni byli :  Vlastmil Částka, Milan Fuit, Josef Koubek, Jan Halík, Dana Foltová, Josef Matoušek, Eva Milotová, Jaroslava Vacková, ing. Bohuslav
Vacek a 15 obyvatel obce.

  PROGRAM:

Zahájení1. 
Zpráva o činnosti obecního zastupitelstva2. 
Zpráva o hospodaření obce do 31.7.20113. 
Vnitřní směrnice4. 
Investiční akce5. 
Informace - vodovod a kanalizace6. 
Informace - program rozvoje venkova7. 
Různé8. 
Diskuse9. 
Závěr10. 

1)  Starosta obce pan Koubek zahájil zasedání, přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem schůze. Jmenoval zapisovatelem
     p. Danu Foltovou a ověřovateli zápisu p. Jiřího Vacka a p. O. Caklovou.

2)  Starosta informoval o činnosti obecního zastupitelstva za minulé období.
     - žádost o dílčí přezkoumání hospodaření obce. Bude se konat 16.9.2011
     - příprava žádosti o dotaci na infrastrukturu obce a úpravu zeleně
     - příprava srazu rodáků
     - běžná agenda

3)  p. Chvátalová přednesla zprávu o hospodaření obce k 31.7.2011.

4)  Seznámení s vnitřní směrnicí – vedení účetnictví a zajištění finanční kontroly. Proběhlo schválení této směrnice.
     Pro bylo 8 hlasů, proti 0, nepřítomen 1.

5)  Starosta informoval o provedených a plánovaných investicích
     - dokončení vozovky u nových parcel
     - oprava vozovky pod hrází u rybníka
     - dokončení chodníku na horním konci obce
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6)  Starosta informoval o řešení plánovaného vodovodu a kanalizace
     - pozastavení územního řízení do doby vyřízení věcných břemen
     - změna trasy

7)  Různé
     - chválení zástupce obce na SVAK – p. ing. Bohuslav Vacek.
       Pro bylo 8 hlasů, proti 0, zdržel se 1.
     - ng. Bohuslav Vacek přednesl zprávu o pozemkovém řízení a informoval o tom, že dne 17.9.2011
       se bude u kapličky konat Záborenská pouť

Usnesení z veřejného pracovního zasedání.

  1)  Zastupitelstvo schvaluje :

vnitřní směrnici – vedení účetnictví a zajištění finanční kontroly
zástupce obce na SVAK – p. ing. Bohuslav Vacek

Zasedání bylo ukončeno ve 20:30 hod.

zapsala :  Dana Foltová
zápis ov ěřili :  p. Jiří Vacek st., Záborná 41, p. Olga Caklová

  V Záborné 2.9.2011
  Josef Koubek
  starosta obce
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