Zápis č. 1/07 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 12.1.2007
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Ing. Vaňková Markéta, Švec Josef, Koch Dušan, Sedláková
Lenka, Chytka Miloslav, Ing. Vaněk Jaroslav
Ověřovatelé zápisu: Chytka Miloslav, Koch Dušan
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů
3. informace o vyhotovení dotované akce
4. informace z kontrolního dne k zajištění zasíťování pozemků
5. informace z kolaudačního řízení stavebních zařízení obchvatu
6. návrh rozpočtu na rok 2007 a rozpočtové výhledy
7. schválení darovací smlouvy
8. projednání žádosti o kácení dřevin
9. nabídka společnosti ESKO-T
10. různé

Ad 1) Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta volbou ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli p.
Chytka Miloslav a Koch Dušan.
Ad2)
-

Kontrola plnění úkolů :
úkoly z minulého zastupitelstva byly splněny,
9.2.2007 ohlášená návštěva p. ředitele ze SÚRAA,
1.2.2007 oznámení o zahájení kolaudačního řízení propustku pro obojživelníky,
přechod do okresu Žďár nad Sázavou.

Ad3) Vyhodnocení dotované akce z roku 2006 – všechny potřebné doklady byly předány a
jsou v pořádku. Příprava žádostí na dotaci na rok 2007 na akce - výměna místního rozhlasu
za bezdrátový ( 5 přijímačů, 9 reproduktorů) + 1 těleso VO (materiál a montáž) žádost celkem
na POV 130 tis. Kč
Ad4) Informace z kontrolního dne ve věci budoucího zasíťování pozemků pro bytovou
výstavbu - zúčastnili se p. Ing. Krám, Ing. Kratochvíl – projektant, Ing. Vaňková a
p. Kandrnál. Termín pro podání žádostí na dotace od 15.1.2007 asi do konce března ( popř.
duben- bude upřesněno) – 5 stavebních parcel + výstavba obslužné komunikace, osvětlení,
ozvučení, dešťová kanalizace, telefon, voda, vedení el. energie.
Ad5) Kolaudační řízení stavebních zařízení obchvatu proběhne 1.2.2007. Starostou obce byl
podán rozpor v měření hluku z obchvatu, kde rozporuje místa měření a žádá Krajskou
hygienickou stanici s pracovištěm v Třebíči o nové měření .
Ad6) Návrh rozpočtu na rok 2007 a rozpočtové výhledy na roky 2008 2009 – viz příloha
k zápisu.
Ad7) Zastupitelstvo projednalo koncept darovací smlouvy na bezúplatný převod nemovitostí
(části pozemků přístavbu obchvatu) pro KÚ Jihlava a poté jej schválilo.
Ad8) České dráhy zaslaly žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les – vzato na vědomí.

Ad9) Společnost ESKO-T nabídlo obci výhodnější podmínky pro svoz odpadu. Starosta bude
jednat s firmou Remondis Třebíč o úpravu stávajících podmínek firmy na svoz odpadu.
Ad10) Různé:
- podány zprávy o výsledku kontrolního a finančního výboru,
- dlouhodobé úkoly pro I. pololetí 2007 – únor a březen - příprava infrastruktury,
duben
- práce c lese,
květen
- příprava hasičské soutěže,
červen
- průběh POV.

V Oslavičce dne 12.1.2007

Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

