
Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Záborná  
konaného dne 26.4.2018 v 19.30 hod.  

 
 

Přítomni: Eva Milotová, Josef Koubek, ing. Bohuslav Vacek, Jan Halík, Josef Matoušek, Jaroslava 
Vacková, Vlastimil Částka, Pavel Tlačbaba, Dana Foltová 
 
Program:  
 
  1. Zahájení. 
  2. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání. 
  3. Zpráva o činnosti  Zastupitelstva obce od minulého zasedání. 
  4. Projednání závěrečného účtu za rok 2017, inventarizační zprávy, rozvahy, výsledovky a  přílohy. 
  5. Projednání zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017. 
  6. Schválení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022. 
  7. Investice v roce 2018 – nákup mechanizace na údržbu chodníků a komunikací v obci. 
  8. Schválení rozpočtového opatření – nákup mechanizace. 
  9. Žádost o dar na výměnu babyboxu v nemocnici Jihlava. 
10. Projednání žádosti COOP V. Meziříčí o příspěvek na úhradu ztráty prodejny COOP v obci Záborná. 
11. Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku. 
12. Informace vodovod. 
13. Zprávy z kontrolního a finančního výboru obce. 
14. Různé. 
15. Diskuse. 
16. Závěr. 
 
Bod 1 -  Zahájení. 
 

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.  
 
Bod 2 -  Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání. 
 
ZO – 88/19/2018 
 

Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí kontrolu zápisu a usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce 
Záborná ze dne 1.2.2018. 
 
Bod 3 - Zpráva o činnosti  Zastupitelstva obce od minulého zasedání. 
 
ZO – 89/19/2018 
 

Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí zprávu starosty o činnosti Zastupitelstva obce od minulého 
zasedání –  přezkoumání hospodaření obce dne 12.3.18, žádost z grantu prog. Vysočina na sportoviště, 
vrácení dotace, změna územního plánu, řešení GDPR, Program obnovy venkova – nákup mechanizace, 
žádost COOP o příspěvek. 
 
Bod 4 – Projednání závěrečného účtu za rok 2017, inventarizační zprávy, rozvahy, výsledovky a  
přílohy. 
 
ZO – 90/19/2018 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje závěrečný účet obce Záborná za rok 2017 bez výhrad. 
pro – 9      proti - 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 



ZO – 91 /19/2018 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje účetní závěrku včetně výsledků hospodaření obce za období 2017, 
sestavenou ke dni 31.12.2017. 
pro – 9      proti - 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 

ZO – 92/19/2018 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje inventarizační zprávu za rok 2017. 
pro – 9      proti - 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Bod 5 - Projednání zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017. 
 
ZO – 93/19/2018 
 

Zastupitelstvo obce přijímá zprávu o výsledku hospodaření obce Záborná za rok 2017. Při přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
Bod 6 – Schválení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022. 
 

ZO – 94/19/2018 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje 7 členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022. 
pro – 9      proti - 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Bod 7 – Investice v roce 2018 – nákup mechanizace na údržbu chodníků a komunikací v obci. 
 
ZO – 95/19/2018 
 

Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí záměr nákupu mechanizace na údržbu chodníků a komunikací 
v obci. 
 
Bod 8 – Schválení rozpočtového opatření – nákup mechanizace. 
 
ZO – 96/19/2018 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje rozpočtové opatření na nákup mechanizace na údržbu chodníků a 
komunikací v obci od firmy ZETKOM servis s.r.o., Záborná 81 za 471779,- Kč s DPH. 
pro – 9      proti - 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Bod 9 - Žádost o dar na výměnu babyboxu v nemocnici Jihlava. 
 
ZO – 97/19/2018 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje dar 1 000 Kč na výměnu babyboxu v nemocnici Jihlava.  
pro – 9      proti - 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
 



Bod 10 -Projednání žádosti COOP V. Meziříčí o příspěvek na úhradu ztráty prodejny COOP v obci 
Záborná. 
 
ZO –  98/19/2018 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje dar na pokrytí části spotřeby energie na prodejně v Záborné v roce 
2017 ve výši 29 500,-Kč  firmě COOP družstvo Velké Meziříčí, Družstevní 1173/2, Velké Meziříčí. 
pro – 9      proti - 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Bod 11 - Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku. 
 
ZO –  99/19/2018 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 759/9 v k. ú. 
Záborná o výměře 30 m2 p. Ivetě a Patriku Novákovi, Záborná 16 za cenu 25 Kč/m2. 
pro – 9      proti – 0      Usnesení bylo schváleno. 
 

ZO – 100/19/2018 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje záměr prodeje obecních pozemků p. č. 759/3 v k. ú. Záborná o 
výměře 29 m2, p. č. 7/X v k. ú. Záborná o výměře 118 m2, p. č. 759/Y v k. ú. Záborná o výměře 76 m2 p. 
Richardu Pospíchalovi, Palackého 256. Polná za cenu 25 Kč/m2.   
pro – 9      proti - 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Bod 12 – Informace vodovod. 
 

ZO – 101/19/2018 
 

Zastupitelstvo obce Záborná  bere na vědomí informace o vodovodu. 
 
Bod 13 – Zprávy z kontrolního a finančního výboru obce.  
 
ZO – 102/19/2018 
 

Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí zápis ze 14. schůze Finančního výboru obce Záborná ze dne 
22.3.2018. 
 

ZO – 103/19/2018 
 

Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí, že poslední schůze Kontrolního výboru obce Záborná byla 
24.1.2018 a byla projednána na minulém zasedání. 
 
Bod 14 – Různé. 
 

1) Schválení  pověření místostarosty k zastupování obce. 
 
ZO – 104 /19/2018 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje pověření místostarosty p. Bohuslava Vacka k zastupování obce při  
1. změně územního plánu. 
pro – 9      proti - 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 



2) Zpráva z kontrolního dne KoPú Záborná. 
 
ZO – 105 /19/2018 
 

Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí zprávu z kontrolního dne KoPú Záborná. 
 

3) Schválení smlouvy na údržbu víceúčelového hřiště. 
 
ZO – 106 /19/2018 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje smlouvu s firmou Linhart spol. s r.o. na údržbu sportovního umělého 
trávníku ve výši 46998,82 Kč s DPH. 
pro – 9      proti - 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 

4) Podání žádosti na dotaci nákupu elektrocentrály. 
 
ZO – 107 /19/2018 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje podání žádosti na dotaci nákupu elektrocentrály pro SDH Záborná. 
pro – 9      proti - 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 

5) Projednání a schválení dodatku veřejnoprávní smlouvy  o zabezpečení provedení zápisů údajů do 
základního registru 

 

ZO – 108 /19/2018 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje dodatek č.1 Veřejnoprávní smlouvy  č. 16-VPS/14 uzavřené  mezi obcemi 
Polná a Záborná o zabezpečení provedení zápisů údajů do základního registru územní identifikace, adres a 
nemovitostí účinné ke dni 17. února 2015.  
pro – 9      proti - 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 

6) Projednání a schválení dodatku k veřejnoprávní smlouvě - zpoplatnění řešení přestupkového 
řízení 

 
ZO – 109/19/2018 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje dodatek č.2 Veřejnoprávní smlouvy  č. 09-VPS/14 uzavřené mezi městem 
Polná a obcí Záborná přeneseném výkonu správní agendy na úseku přestupků  
účinné k 18. únoru 2015. 
pro – 9      proti - 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Zasedání bylo ukončeno ve 20:50 hod. 
Přítomno 19 obyvatel. 
 
 
Zapsala : Eva Milotová 
Vyhotoveno dne : 3.5.2018 
Zápis ověřili : Karel Grőtschel , Emil Cakl                 
 
                                                                                                       Starosta obce : Josef Koubek 
                            


