Zápis č. 6/07 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 15.6.2007
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Švec Josef, Koch Dušan, Sedláková Lenka,
Ing. Vaněk Jaroslav, Ing. Vaňková Markéta, Chytka Miloslav
Ověřovatelé zápisu: Sedláková Lenka, Koch Dušan
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva
3. informace o zahájení územního řízení
4. bezdrátový internet
5. dětské hřiště
6. projednání výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006
7. různé

Ad 1) Zasedání zastupitelů obce zahájil starosta volbou ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli
p. Sedláková Lenka a p. Koch Dušan.
Ad2) Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva a zpráva o činnosti:
- všechny úkoly zadané na předešlém zasedání byly splněny.
Ad3) Informace o zahájení územního řízení - inženýrské sítě pro RD :
3.7.2007 se koná jednání ohledně územní řízení, žádost pozemkového fondu o vynětí
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Čističky odpadních vod se pohybují
v cenových relacích od 180 do 300 tis. Kč. Územní plán obce - dokončovací řízení.
Ad4) Bezdrátový internet – s fy Envinet Třebíč je sepsaná smlouva o zavedení bezdrátového
internetu, bude nainstalována anténa na příjem signálu na OÚ a po té na rodinných domech.
Ke konci měsíce června dojde k ukončení spolupráce s O2 Telefónica. Webové stránky a
e-mailová adresa zůstává stejná.
Ad5) Dětské hřiště – vytipován pozemek o velikosti asi 7 m x 5 m, příprava dohody o
užívání pozemku.
Ad6) Projednání výsledku hospodaření za rok 2006 – zpráva o výsledku hospodaření za rok
2006 byla vyvěšena a ZO projednalo nedostatky takto:
V měsíci červnu budou odstraněny všechny nedostatky:
1) oprava účtování:
– výstavba chodníků - přeúčtovat z účtu 022 - samostatné movité věci a soubory
movitých věcí na účet 021 - stavby ( dodržení zákona) - zajistí p. Ing. Babáčková,
– doúčtovat majetek obce - zavést do evidence majetku obce - volební kufr,
volební zástěna na účet 028 – drobný hmotný dlouhodobý majetek (dodržení zákona
a směrnic obce), opravu položek nelze již provést – výdaj roku 2006 – zajistí p. Ing.
Babáčková,
– nákup knižní publikace - vzato na vědomí, ale opravu položek již nelze provést –
výdaj roku 2006.
2)Roční zprávu o výsledku finančních kontrol za rok 2005 - zajistí p. Kandrnál,
Současně ZO projednali závěrečný účet obce.

Ad7) Různé:
- rozhodnutí z ministerstva zemědělství – pozemkového fondu o vrácení pozemku
v restituci,
- měření hluku - provedeno 13.6.2007
- 20.6.2007 jednání ohledně přípravy projektu pro položení optického kabelu ( možnost
připojení od hlavního vedení - financování z EU) do obce - dotazník pro obec i občany
- zjištění zájmu,
- žádost p. Štěpánkové o vyrovnání pozemku u zastávky a za skladem OÚ – prozatím
dohoda o užívání.

V Oslavičce dne 15.6.2007

Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

