Zápis č. 4/07 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 20.4.2007
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Švec Josef, Koch Dušan, Sedláková Lenka,
Ing. Vaněk Jaroslav, Ing. Vaňková Markéta,
Omluveni:
Chytka Miloslav
Ověřovatelé zápisu: Švec Josef, Ing. Vaněk Jaroslav
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva
3. informace o postupu přípravných prací k podání žádosti o územní řízení
4. informace o průběhu skutečného plnění investičního záměru
5. informace z jednání o zřízení bezdrátového internetu
6. informace z jednání rady MR Horácko
7. seznámení OZ s právními možnostmi obcí při vyhledávání lokalit pro
uložení jaderných odpadů
8. informace z valné hromady VaK
9. zpráva o výsledku lesní brigády
10. různé

Ad 1) Zastupitelé obce se sešli na čtvrtém zasedání, které zahájil starosta volbou ověřovatelů
zápisu. Zvoleni byli p. Ing. Jaroslav Vaněk a p. Švec Josef.
Ad2) kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva a zpráva o činnosti:
- mezi řádnými zasedání proběhlo zasedání mimořádné, kde se schvalovala odměna za
práci na projektu zasíťování pozemků,
- nemocnice Nové Město na Moravě žádá seznam dětí narozených v roce 1996,
- informace o zajištění posudků ke studním – viz oznámení na úřední desce,
- sdělení o termínu přezkoumání hospodaření obce za rok 2006,
- odnětí ZP ze ZPF – další etapa stavby obchvatu.
Ad3) Informace o postupu přípravných prací k podání žádosti o územní řízení ve věci
zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domků – chybí pouze vyjádření Policie ČR a
Krajské hygienické správy ve Žďáře nad Sázavou. Po doručení těchto vyjádření lze podat
žádost o povolení územního řízení.
Ad4) Informace o průběhu skutečného plnění investičního záměru ozvučení a osvětlení
obce ( dotace z POV 2007) – byla přiznaná dotace ve výši 119 tis. Kč. Obec musí z vlastních
zdrojů proinvestovat 30% celkové částky, (dotace tvoří 70% celkové částky), tzn. 51 tis. Kč.
Ad5) Informace z jednání s firmou Envinet a.s., Třebíč ve věci bezdrátové sítě internetu
v obci – náklady na pořízení budou činit cca 23 tis. Kč + aktivace sítě pro obec 2,6 tis Kč,
aktivace pro jednotlivé zájemce 3 tis. Kč (jako jednorázová platba), měsíční platby pro
jednotlivé zájemce se budou rozpočítávat dle počtu zájemců. Předem je proto třeba zjistit
závazný zájem občanů o tuto službu.
Ad6) Informace z jednání rady MR Horácko – rada MR se sešla 12.4.2007, kde se mimo jiné
projednávalo zasíťování MR optickým kabelem , zavedení integrovaného dopravního
systému, reklama skupiny ČEZ, doplnění cyklotras a jiné.

Ad7) Seznámení zastupitelů s právními možnostmi obcí při vyhledávání lokalit na úložiště
jaderných odpadů – chybí vyjádření kraje – vydání stanoviska k zamýšlenému vyhledávání
lokality.
Ad8) Informace z valné hromady svazku obcí vodovodů a kanalizací - oprava vodovodního
řádu jihozápad , výše příspěvků pro rok 2008 15,-Kč na obyvatele, zvýšení ceny vody o 6%
na 50,10 Kč/m3.
Ad9) Zpráva o výsledku lesní brigády, kterou provedli členové SDH – úklid lesa Spáleniny,
sešlo se 11 osob, celkem odpracováno 60 hod.
Ad10) Různé:
- Diakonie Broumov vyhlašuje humanitární sbírku ošacení pro okres Třebíč,
- Kraj Vysočina nabízí zabezpečení obecních úřadů ( možné i dotace),
- Žádost o poskytnutí informativních údajů – zamítnuto,
- Zápis z valné hromady TKO z 13.3.2007,
- Výzva starostů zlínského kraje k veřejné reformě.

V Oslavičce dne 20.4.2007

Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

