Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 15.12.2006
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Ing. Vaňková Markéta, Švec Josef, Koch Dušan, Sedláková
Lenka, Chytka Miloslav, Ing. Vaněk Jaroslav
Ověřovatelé zápisu: Švec Josef, Sedláková Lenka
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. inventarizace majetku
3. kontrola usnesení zastupitelstva obce
4. kontrola plnění úkolů
5. projednání možností investičních akcí
6. informace o průběhu jednání k zajištění zasíťování pozemků
7. informace z valné hromady MR
8. různé

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce volbou ověřovatelů zápisu. Zvoleni
byli p. Švec Josef a p. Sedláková Lenka.
Ad 2) Stanovení inventarizační komise:
Koch Dušan
předseda komise
členové
Ing. Vaňková Markéta,Chytka Miloslav,Ing. Vaněk
Jaroslav,Švec Josef, Ing. Babáčková Bohumíra
a členové finanční komise Babáček Josef, Kochová Romana.
Inventarizační komise provedla fyzickou inventuru majetku obce .
Ad 3) Kontrola usnesení za rok 2006 – kontrolní komise provedla kontrolu usnesení
zastupitelstva obce – dopracovat rozpočtové výhledy na příští 2 roky. Při sestavování
rozpočtu na rok 2007, zpracovat rozpočtové výhledy na roky 2008 a 2009
Ad4) Kontrola plnění úkolů :
- úkoly z minulého zastupitelstva byly splněny,
- třídění odpadu – kontejnery na sklo bílé, barevné a papír, kontejnery na plast do části
Ovčírna,
- dokončena stavba bezdrátového rozhlasu a osvětlení
- odpracované hodiny za údržbu veřejného prostranství celkem 17 hodin.
Ad5) Navržené investiční akce pro rok 2007 :
- světlo za obecní úřad
- bezdrátový přijímač na rozhlas ke Kutílkům - myslivna,
- vybavení dětského koutku v části Ovčírna .
Pro zařazení do POV pro rok 2007 na navržené akce je třeba podat žádosti do konce ledna.

Ad6) Informace o průběhu jednání k zajištění zasíťování pozemků pro bytovou výstavbu :
- předběžné zaměření stavebních parcel ( cena za zaměření parcel do 12 tis. Kč s DPH)
- schválená mandátní smlouva s Ing. Krámem na stavební dozor – plná moc,
Přihlášen prozatím jeden zájemce o stavební parcelu.

Ad7) Informace z valné hromady MR Velkomeziříčsko -Velkobítešsko, která se konala
22.11.2006, podal pan starosta, který se jí zúčastnil - nabídka počítačového kurzu, zvolena
rada MR – p. Březka, Baňa, Komínek.. Dále pan starosta podal informace ze setkání starostů
měst a obcí s hejtmanem kraje.
Ad8)
-

-

-

Různé:
do rozpočtu pro rok 2007 zapracovat náklady na předškolní docházku 15. tis. Kč,
věcná břemena na pozemky, přes které vede NN firmy E.ON Nové Město,
žádost o prezentaci dalších prací firmy SÚRAO Praha - zástupci budou přizvání na
lednové zastupitelstvo,
informace o povodňových plánech obcí,
oznámení Pozemkového fondu o změně sídla - nyní Fritzova ulice č.4, Jihlava,
dle NV č. 513/2006 Sb.,o stanovení území okresu ČR a území obvodů hlavního
města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, je obec Oslavička zařazena do okresu Žďár
nad Sázavou,
termíny jednání zastupitelstva pro I. pololetí roku 2007:
12.1.; 9.2.; 9.3.; 20.4.; 18.5.; 15.6. ,
na 9.9.2007 naplánovaná slavnost setkání rodáků,
zajistit posyp na silnici na Hodov,
zajistit smlouvy na věcné břemeno , přes pozemky, na stavbu kanalizace od obchvatu .

V Oslavičce dne 15.12.2006

Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

