Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 19.5.2006 – č. 5/2006
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Nestrašil Rostislav, Švec Josef, Koch Dušan, Sedláková
Lenka, Babáček Josef,
Omluveni: Ing. Vaněk Jaroslav
Ověřovatelé zápisu: Sedláková Lenka, Švec Josef
Program

1. volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
3. informace o jednání z rady MR Horácko
4. informace z jednání na KÚ Jihlava
5. informace z kontrolního dne
6. informace o rozhodnutí Státního fondu ŽP ČR
7. hasičská soutěž
8. průběh prací – bezdrátový rozhlas
9. různé

Ad 1) Program 5. zasedání jednání zastupitelstva obce zahájil starosta volbou ověřovatelů
zápisu. Zvoleni byli p. Švec Josef a Sedláková Lenka.
Ad 2) Kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti:
- všechny úkoly zadané na předešlém zasedání byly splněny,
- údržba hřiště v období od května do konce září ( popř. dle vegetace) – navržen
p. Láznička Zbyněk navrhovaná odměna 50,-Kč/hod ( DPP)
- volební komise pro volby do poslanecké sněmovny, které se konají ve dnech 2.a
3.6.2006 , je ve složení:
zapisovatelka
- Ing. Vaňková Markéta
předseda komise
- Bednářová Eva
místopředseda komise - Toufar Bohuslav
člen
- Zimová Šárka

Ad 3) Jednání rady MR Horácko se zúčastnil p. Kandrnál - obec vydá pro MR Horácko
prohlášení o čerpání dotací z jedné MAS.
Ad4) Jednání na Krajském úřadu v Jihlavě ohledně přípravy nového jízdního řádu se
zúčastnil p. Švec – bude se jednat o novém spojení z odpolední směny ( asi ve 22.30 hod z
VM), jednání o změně odpoledních odjezdů vlaků z Velkého Meziříčí.
Ad5) Jednání 12 kontrolního dne se zúčastnil p. Švec Josef a 13. dne p. Kandrnál Bohuslav –
od 22.5.2006 až do ukončení stavby ( asi do 31.8.2006) bude uzavřena silnice na Hodov.
Rozhodnutí o uzavírce vyvěšeno na úřední desce. Dále se jednalo o zbudování cvičiště pro
hasiče.
Ad6) Žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na odbahnění rybníka Horka
byla zamítnuta , ale byla zařazena do zásobníků projektů pro další léta.

Ad7) Vzhledem k opoždění výstavby obchvatu obce byla posunuta hasičská soutěž o Pohár
obce Oslavička na podzimní termín .
Ad8) Byla podepsána smlouva o dílo na investiční akci zbudování bezdrátového rozhlasu do
části Ovčírna s firmou TEROSAT se sídlem v Hluku.
Ad9) Různé:
- jednání na Vodárenské a.s. Třebíč o pořízení regulačních ventilů,
- ve dnech 15.a 16.9.2006 se bude konat závod Horácká rally – žádost o povolení
objížďky ( vyvěšeno na ÚD)
- na valné hromadě Energetického sdružení obcí jižní Moravy se odsouhlasily
příspěvky – pro naši činí obec 48,-Kč.
V Oslavičce 19.5..2006
Zapsala Babáčková Bohumíra
Ověřovatelé zápisu

