Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 16.6.2006 – č. 6/2006
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Nestrašil Rostislav, Švec Josef, Koch Dušan, Sedláková
Lenka, Babáček Josef, Ing. Vaněk Jaroslav
Ověřovatelé zápisu: Ing. Vaněk Jaroslav, Nestrašil Rostislav
Program

1. volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
3. informace o přípravě investiční akce
4. informace z jednání kontrolních dnů výstavby obchvatu
5. úprava rozpočtu
6. plán práce na II. pololetí 2006
7. setkání rodáků
8. různé

Ad 1) Starosta obce přivítal členy zastupitelstva a zahájil zasedání volbou ověřovatelů zápisu.
Zvoleni byli pan Ing. Vaněk a pan Nestrašil.
Ad 2) Kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti:
- zadané úkoly byly splněny,
- oprava lávky k vlakové zastávce,
- oprava hlavního uzávěru vody.
Ad 3) Informace o přípravě investiční akce – zhotoven projekt pro stavební povolení,
výměna kabelu NN v části obce Ovčírna je dle vyjádření E.ON Nové Město na Moravě
závislá na přístupu na pozemky ( po sklizni plodin).
Ad4) Informace ze 14. a 15. kontrolního dne výstavby obchvatu podal pan Švec, který se
jich jako zástupce obce zúčastnil. Je nutná výměna 2 sloupů VN. Další kontrolní den se koná
22.6.2006.
Ad5) Úprava rozpočtu –zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu , a to ve výši výdajů na
volby do PS Parlamentu ČR konané v červnu 2006
Ad6) Plán práce na II. pol. 2006 – termíny zasedání:
- červencové zasedání nebude;11.8.; 8.9.; 6.10.;3.11.
srpen – příprava slavnosti
září – územní plán,
říjen , listopad – příprava komunálních voleb.
Ad7) Setkání občanů a rodáků obce se uskuteční 10.9.2006 ve 13. 00 hod, další program
bude upřesněn.
Ad8) Různé:
- v pátek 23.6.2006 se uskuteční zaměření obce,
- dne 28.6.2006 se koná valná hromada MR Velkomezeříčsko - Velkobítešsko
- likvidace černé skládky,

-

odměna pro SDH za výsadbu stromků v Čeperáku – zasázeno 500 ks stromků á 6,-Kč,
prořezávka náletu,
nákup volejbalové sítě.
V Oslavičce 16.6.2006
Zapsala Babáčková Bohumíra
Ověřovatelé zápisu

