
Usnesení

Přítomni byli : Vlastimil Částka, Eva Milotová, Josef Koubek, ing. Bohuslav Vacek,
Jan Halík, Josef Matoušek, Dana Foltová, Jaroslava Vacková, Pavel Tlačbaba.

Omluven byli :

Veřejného zasedání se zúčastnilo : 21 obyvatel obce.

  PROGRAM:

Zahájení.1. 
Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání.2. 
Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce od minulého zasedání.3. 
Záměr prodeje obecního pozemku.4. 
Schválení smlouvy na vypracování výběrového řízení malého rozsahu –
průzkumný vrt pro vodovod – ing. Kotrba Třebíč.

5. 

Schválení smlouvy na rekonstrukci dětského hřiště – Obec Záborná – firma
Smitka.

6. 

Projednání požadavku COOP V. Meziříčí na úhradu ztráty v prodejně za rok
2016.

7. 

Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2016.8. 
Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2016.9. 
Schválení inventarizační zprávy za rok 2016.10. 
Projednání přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.11. 
Uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor Obec Záborná – Spolek
zahrádkářů Záborná

12. 

Seznámení s výběrovým řízením malého rozsahu na průzkumný vrt13. 
Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru14. 
Setkání rodáků – informace o programu15. 
Různé – vodovod, sečení křovinořezem, úklid, florbalový turnaj.16. 
Diskuse.17. 
Závěr.18. 

1)  Starosta p. Koubek přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.
Jmenoval zapisovatelkou p. Evu Milotovou a ověřovateli p. Vojtěcha Lána a p.
Jindřicha Vampolu.

2)  Kontrola zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva obce.

3)  Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce od minulého zasedání :

běžná agenda
příprava setkání rodáků
příprava na přezkoumání hospodaření obce
pozemkové úpravy
rekonstrukce dětského hřiště
údržba víceúčelového hřiště
příprava besídky a vítání občánků
údržba zeleně
vodovod a průzkumný vrt
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4)  Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p. č. 102/4 v k. ú. Záborná o
výměře 27 m2 p. Stanislavu Dvořákovi, Záborná 3 za cenu 25 Kč/m2. Zveřejnění
záměru prodeje obecního pozemku p. č. 45 v k. ú. Záborná o výměře 12 m2 p. Janu
Štohanzlovi, Záborná 23 za cenu 25 Kč/m2.

5)  Schválení smlouvy na vypracování výběrového řízení malého rozsahu na
průzkumný vrt pro vodovod s ing. Luďkem Kotrbou, Třebíč za cenu 12 100,- Kč.

6)  Schválení smlouvy na rekonstrukci dětského hřiště – Obec Záborná s firmou
Dřevovýroba František Smitka, Přívětice 101, Radnice za cenu 327 970,50,- Kč.

7)  Projednání požadavku firmy COOP družstvo Velké Meziříčí, Družstevní 1173/2,
Velké Meziříčí na úhradu ztráty 23 041,68,-Kč za rok 2016.

8)  Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2016.

9)  Schválení inventarizační zprávy za rok 2016

10)  Projednání zprávy přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 ze dne 9.5.2017.
Proběhla kontrola hospodaření obce, nebyly shledány žádné nedostatky.

11)  Uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor Obec Záborná – Spolek
zahrádkářů Záborná 28 . Schválen nájem 1 400,- Kč měsíčně od 1.5.2017.

12)  Seznámení s výběrovým řízením malého rozsahu na průzkumný vrt. Vybrána
firma Hydrologie spol. s r.o., Novoměstská 10, Chrudim. Schválení pověření starosty
uzavřít novou smlouvu s firmou Hydrologie spol. s r.o. na zhotovení průzkumného
vrtu za částku 400 268,- Kč a zrušit původní smlouvu s firmou Hydrologie spol. s r.o.
z 6.10.2016.

13)  Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru.

14)  Setkání rodáků – informace o programu.

15)  Různé: vodovod, sečení křovinořezem, úklid, florbalový turnaj.

16)  Diskuse.

17)  Závěr.

  1)  Zastupitelstvo schvaluje :

ZO – 40 /15/2017 - zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p. č. 102/4 v
k. ú. Záborná o výměře 27 m2 p. Stanislavu Dvořákovi, Záborná 3 za cenu 25
Kč/m2.
  -  pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO – 41/15/2017 - zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p. č. 45 v k. ú.
Záborná o výměře 12 m2 p. Janu Štohanzlovi, Záborná 23 za cenu 25 Kč/m2.
  -  pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO – 42/15/2017 - smlouvu na vypracování výběrového řízení malého rozsahu
na průzkumný vrt pro vodovod s ing. Luďkem Kotrbou, Polní 305, Třebíč za
cenu 12 100,- Kč.
  -  pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO – 43/15/2017 - smlouvy na rekonstrukci dětského hřiště s firmou
Dřevovýroba František Smitka, Přívětice 101, Radnice za cenu 327 970,50- Kč.
  -  pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0
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ZO – 44/15/2017 - úhradu ztráty 23 041,68,-Kč za rok 2016 firmě COOP
družstvo Velké Meziříčí, Družstevní 1173/2, Velké Meziříčí.
  -  pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO – 45/15/2017 – závěrečný účet obce Záborná za rok 2016 bez výhrad.
  -  pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO – 46/15/2017 – účetní závěrku včetně výsledků hospodaření obce za období
2016, sestavenou ke dni 31.12.2016.
  -  pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO – 47/15/2017 – inventarizační zprávu za rok 2016.
  -  pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO – 48/15/2017 – smlouvu o pronájmu nebytových prostor Obec Záborná –
Spolek zahrádkářů Záborná 28 . Schválen nájem 1 400,- Kč měsíčně od
1.5.2017.
  -  pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0
ZO – 49/15/2017 – pověření starosty uzavřít smlouvu s firmou Hydrologie
spol. s r.o., Novoměstská 10, Chrudim na zhotovení průzkumného vrtu za
částku 400 268,- Kč a zrušit původní smlouvu s firmou Hydrologie spol. s r.o.
ze dne 6.10.2016.
  -  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 1

Zastupitelstvo obce přijímá zprávu o výsledku hospodaření obce Záborná

za rok 2016.

Zasedání bylo ukončeno ve 20:30 hod.

zapsala : Eva Milotová

datum vyhotovení : 1.6.2017
zápis ověřili : Vojtěch Lán, Jindřich Vampola

Josef Koubek
starosta obce
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