Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 24.3.2006 – č. 3/2006
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Nestrašil Rostislav, Švec Josef, Koch Dušan, Sedláková
Lenka, Babáček Josef, Ing. Jaroslav Vaněk
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Vaněk, Dušan Koch
Program

1. volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
3. projednání zprávy o kontrole hospodaření obce za rok 2005
4. aktualizace vyjádření obce ve věci stavby obchvatu
5. informace z kontrolních dnů
6. informace z rady MR Horácko
7. situace plnění rozpočtu
8. různé

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva volbou ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli
p. Ing. Jaroslav Vaněk a Dušan Koch.
Ad 2) Kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti:
- všechny úkoly zadané na předešlém zasedání byly splněny,
- schválení zařazení nákupu PC do majetku
- svoz nebezpečného odpadu provede fa Remondis Třebíč dne 18.4.2006, tato firma
dodá kontejner na papír a do části Ovčírna kontejner na plasty
Ad 3) Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o výsledku hospodaření za rok 2005 – výsledek
hospodaření je bez výhrad a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2005. Rovněž uděluje
odměnu 1000,-Kč pro účetní obce.
Ad4) Příprava výstavby třetí etapy stavby obchvatu a aktualizace vyjádření obce Oslavička
ve věci obchvatu obce – usnesení zastupitelstva:
Naše stanovisko se shoduje s vyjádřením ze dne 8.8.2003.
Ad5) Kontrolní dny stavby obchvatu obce proběhly dne 9.3.2006 a 23.3.2006, na kterých se
projednal připravený harmonogram prací, podrobný projekt přechodu pro chodce přes
obchvat směrem na Hodov . Další kontrolní dny se budou konat 12.4. a 27.4.2006.
Ad6) Informace z rady MR Horácko podal p. starosta. Seznámil zastupitele se záměrem MR
o zhotovení podrobnějších map ( výseč okolí obcí ) značení cyklostezek.
Ad7) Příprava rozpočtových výhledů na roky 2007, 2008 a 2009.
Ad8) Různé:
- finanční úřad dává na vědomí, že občané mohou platit daně na poště daňovými
složenkami ( bez poplatku za složenky),
- je objednáno zaměření obce firmou Janovský Třebíč – do konce června,
- je nutné zajistit značení autobusových zastávek a značení části Ovčírna,
- uhradit příspěvky skládky KTO,
- jsou zhotovené nové internetové stránky obce s adresou – oslavicka.profitux.cz/,

-

obec souhlasí se stavbou rodinného domku p. Chytky,
starosta obce ustanovil pro volby do parlamentu konané ve dnech 2. a 3. června 2006
jeden volební okrsek a jmenoval zapisovatelku volební komise sl. Ing. Markétu
Vaňkovou, volební komise bude 3 členná + zapisovatelka.

-

V Oslavičce 24.3.2006

Zapsala Babáčková Bohumíra
Ověřovatelé zápisu

