Zápis č. 2/07 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 9.2.2007
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Švec Josef, Koch Dušan, Sedláková Lenka, Chytka Miloslav,
Ing. Vaněk Jaroslav
Omluveni: Ing. Vaňková Markéta,
Ověřovatelé zápisu: Švec Josef, Sedláková Lenka
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. vystoupení p. Ing. Dudy - ředitele úložišť radioaktivních odpadů
3. kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva
4. informace z kontrolního dne k zajištění zasíťování pozemků
5. informace o předání žádostí o dotace
6. schválení rozpočtu na rok 2007
7. schválení návrhu finančního ohodnocení zimní údržby
8. informace o jednání s orgány MV
9. různé

Ad 1) Na druhém zasedání zastupitelstva starosta přivítal členy obecního zastupitelstva , p.
Ing. Vítězslava Dudu a občany obce , kteří se zúčastnili jednání . Toto zahájil volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli p. Švec Josef a p. Sedláková Lenka .
Ad2) Pan ředitel Ing. Duda seznámil zastupitele obce a občany s programem vyhledávání
lokalit pro uložení radioaktivního odpadu. Obnova programu geologického průzkumu lokalit
bude obnovena pokud s tím budou souhlasit všechny dotčené obce. Po svém projevu a diskuzi
s občany se p. ředitel se zastupiteli obce rozloučil. Po té jednání opustili i občané obce.
Ad3) Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva:
- všechny úkoly byly splněny ( změna tarifu internetu, žádost o obnovu měření hluku z
obchvatu).
Ad4) Informace z kontrolního dne ve věci budoucího zasíťování pozemků pro bytovou
výstavbu - zpracovaná studie s rozkreslenými stavebními parcelami, podklady pro
zpracování plánů pro zahájení územního rozhodnutí, příprava smlouvy o smlouvě budoucí
pro výkup pozemků.
Ad5) Smlouva o dílo s firmou TEROSAT na zbudování bezdrátového rozhlasu pro obec
byla uzavřena na celkové výdaje ve výši 186 tis. Kč. Žádost o dotaci z programu rozvoje
venkova byla podána ve výši 130 tis. Kč.
Ad6) Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2007 ve výši příjmy 1838900Kč a
výdaje ve výši 1838900 Kč.Rozpočet je vyrovnaný. Podrobný rozpis byl vyvěšen.
Ad7) Finanční ohodnocení zimní údržby schválili zastupitelé obce takto:
- údržba chodníků sněhovou frézou
1 vyjetí
220,-Kč
- údržba komunikací ( traktor + pluh)
1 vyjetí
575,-Kč

Ad8) Informace o jednání s orgány MV ve věci změny v okresní působnosti - od 1.1.2007
byla obec Oslavička zařazena pod okres Žďár nad Sázavou. Při změně okresu je nutní podat
žádost na MV. ZO rozhodli , že se o tomto bude dále jednat až po vyjádření občanů.
Ad10) Různé:
- firma Remondis Třebíč nabízí zpětný odběr elektrozařízení současně se sběrem
nebezpečného odpadu, který se bude konat dne 17.5.2007,
- kolaudace obchvatu ( po technické stránce) se koná 16.2.2007,
- oznámení o Státního fondu životního prostředí o odbahnění rybníka Horka,
- zpracovat majetkovou evidenci pro r. 2006,
- žádost o vrácení pozemku p.č. 439/2.

V Oslavičce dne 9.2.2007

Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

