Zápis č. 10/07 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 5.10.2007
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Švec Josef, Koch Dušan, Sedláková Lenka,
Ing. Vaněk Jaroslav, Ing. Vaňková Markéta, Chytka Miloslav
Ověřovatelé zápisu: Ing. Vaněk Jaroslav, Švec Josef
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

zahájení a volba ověřovatelů zápisu
kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva
informace o průběhu přípravy k vypracování žádosti o dotaci z fondů EU
informace o instalaci internetu
projekt regionální sítě MR Horácko
informace z jednání o svozu odpadu
informace o možnosti vstupu obce do sdružení místních samospráv v ČR
projednání nabídky ZŠ a MŠ Hodov
různé

Ad 1) Starosta přivítal zastupitele obce na zasedání a jednání zahájil volbou ověřovatelů
zápisu. Zvoleni byli p. Ing. Vaněk Jaroslav a p. Švec Josef.
Ad2) Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva a zpráva o činnosti:
úkoly zadané na předešlém zasedání byly splněny.
Ad3) Informace o průběhu přípravy k vypracování žádosti o dotaci z fondů EU ve věci
vybudování infrastruktury pro 7 RD v obci – žádosti se podávají od 31.10.2007, k žádosti se
musí připojit stavební povolení s nabytím právní moci ( k vybudování infrastruktury budou
zapotřebí 3 stavební povolení : 1.na komunikace, 2. na kanalizaci a 3. na pozemní práce ,
povrchové úpravy).
Ad4) Instalace bezdrátového internetu - po usazení sloupu bude nainstalován dle dohody s fy
Envinet Třebíč přijímač a vysílač ( technické provedení by mělo být provedeno v týdnu od
8. do 15.10.2007 ).
Ad5) Projekt regionální sítě MR Horácko - vybrána varianta, kdy bude vybudována páteřní
síť-zavedení optické sítě do 19-ti obcí . V naší obci bude optické vlákno dovedeno k budově
OÚ.
Ad6) Na jednání s p. Coufalem, ředitelem firmy Remondis Třebíč, bylo dohodnuto, že od
roku 2008 bude dodán kontejner na plasty do části obce Ovčírna, na náves obce bude dodán
kontejner i na barevné sklo a papír; dále svoz 30-ti nádob malých (120 l ) a 5-ti nádob
velkých ( 240 l ).
Ad7) Starosta podal informace o vstupu obce do SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV
ČR – zastupitelé se dohodli, že prozatím se vstupem do sdružení vyčkají a budou sledovat
další průběh.
Ad8) Nabídka ZŠ a MŠ Hodov o umístění dětí do základní a mateřské školy byla zamítnuta,.
Děti již navštěvují ZŠ v Rudíkově.

Ad9) Různé:
- 25.10.2007 se uskuteční setkání starostů s radou Kraje Vysočina,
- upozornění vlastníkům pozemků o ořezu dřevin okolo vysokého napětí,
- pozvánka Krajské správy a údržby silnic ve Žďáře nad Sázavou na schůzku o údržbě
komunikace - nutná dohoda . Schůzka se uskuteční 9.10.2007 v 9.00 hod,
- platba poplatku za rozhlas – 45,- Kč / měsíc,
- upozornění na zákonnou povinnost vlastníků lesních majetků správního obvodu ORP
Velké Meziříčí – viz zpráva ve vývěsce,
- nutné vyčistění zatrubněného potoka,
- příprava odkupu pozemků od vlastníků nad sítěmi a prodej obecních pozemků
zabraných občany z veřejného prostranství,
- schválení úpravy rozpočtu v měsíci říjnu,
- 11.10.2007 bude provedena pracovníky KÚ Jihlava dílčí kontrola hospodaření obce.

V Oslavičce dne 5.10.2007

Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

