
Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Záborná  
konaného dne 20.9.2018 v 19.30 hod.  

 
Přítomni: Eva Milotová, Josef Koubek, ing. Bohuslav Vacek, Jan Halík, Josef Matoušek, 
Jaroslava Vacková, Vlastimil Částka, Dana Foltová 
Omluven: Pavel Tlačbaba 
 
Program:  
1. Zahájení.  
2. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání.  
3. Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce od minulého zasedání.  
4. Volby do Zastupitelstva obce – 5. - 6.10.2018.  
5. Vodovod.  
6. Hospodaření obce k 31.8.2018, stavy účtů.  
7. Různé.  
8. Diskuse.  
 
 
Bod 1 -  Zahájení. 
Starosta p. Koubek přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.  
Jmenoval zapisovatelkou p. Evu Milotovou a ověřovateli p. Petra Tlačbabu  a p. Emila Cakla.  
 
Bod 2 -  Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání. 
ZO – 118/21/2018 
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí kontrolu zápisu a usnesení z 20. zasedání 
Zastupitelstva obce Záborná ze dne 19.7.2018. 
 
Bod 3 - Zpráva o činnosti  Zastupitelstva obce od minulého zasedání. 
ZO – 119/21/2018 
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí zprávu starosty o činnosti Zastupitelstva obce od 
minulého zasedání –  změna územního plánu, Program obnovy venkova – nákup mechanizace, 
vyřízení dotace prodejny, vyřízení žádosti na dotaci nákupu elektrocentrály, příprava pouti, jednání 
ohledně vodovodu, jednání o změně územního plánu. 
 
Bod 4 – Volby do Zastupitelstva obce – 5. - 6.10.2018. 
ZO – 120/21/2018 
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí informace  starosty o přípravě voleb do Zastupitelstva 
obce a informace o způsobu hlasování. 
 
Bod 5 – Vodovod. 
ZO – 121/21/2018 
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí zprávu starosty o postupu prací na vrtech a vodovodu. 
 
Bod 6 – Hospodaření obce k  31.8.2018, stavy účtů. 
ZO – 122/21/2018  
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí informace starosty o stavu hospodaření obce ve 
volebním období 2014 – 2018. 
 
 
 
 



Bod 7 –  Různé. 
ZO – 123/21/2018  
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí zpávu místostarosty o přípravě 1. změny územního 
plánu  a zprávu o průběhu komplexních pozemkových úprav. 
 
ZO – 124/21/2018  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje v rámci pozemkových úprav aktualizaci plánu společných 
zařízení ( viz. jednání sboru zástupců KoPú Záborná dne 13.8.2018 ). 
pro – 8      proti - 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
ZO – 125/21/2018  
Zastupitelstvo obce Záborná bere na vědomí informaci starosty o záměru přístavby kravína na 
farmě pana Myslíka. 
 
ZO – 126/21/2018  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Záborná schvaluje smlouvu s firmou E.ON Distribuce, a.s. č. 1030047369/001 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.  
pro – 8      proti - 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
Zasedání bylo ukončeno ve 20:15 hod. 
Přítomno 19 obyvatel. 
 
 
 
 
Zapsala: Eva Milotová 
Vyhotoveno dne 27.9.2018 
Zápis ověřili: Pavel Tlačbaba                 Starosta obce: Josef Koubek 
                        
   
 
                      Emil Cakl 
                        


