Zápis č. 11/07 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 2.11.2007
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Švec Josef, Koch Dušan, Sedláková Lenka,
Ing. Vaněk Jaroslav, Chytka Miloslav
Omluveni: Ing. Vaňková Markéta
Ověřovatelé zápisu: Chytka Miloslav, Koch Dušan
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
projednání návrhu smlouvy
projednání dohody
projednání daru pro SDH Oslavička
projednání změn rozpočtu
jmenování inventarizačních komisí
různé

Ad 1) Zasedání zastupitelů obce zahájil starosta volbou ověřovatelů zápisu. Jednohlasně byli
zvoleni p. Chytka Miloslav a Koch Dušan
Ad2) Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva a zpráva o činnosti:
úkoly zadané na předešlém zasedání byly splněny,
p. starosta podal informace o zimní údržbě silnic, které obdržel od KSÚS Jihlava,
středisko Žďár nad Sázavou.
Ad3) Informace o průběhu přípravy k vypracování žádosti o dotaci z fondů EU ve věci
vybudování infrastruktury pro 7 RD v obci – zpracovaná kompletní dokumentace ( rozvody
vedení el. energie a veřejného osvětlení), ostatní dokumentace byly rovněž předány
(2.11.2007) na Mě Ú Velké Meziříčí p. Ing. Pospíchalovi. ZO odsouhlasilo zavření mandátní
smlouvy na stavební dozor ( Ing. Krám). Dotace z evropských fondů budou pravděpodobně
poskytovány na opravy stávajících sítí( ne na budování nových).
Ad4) ZO projednalo a schválilo znění smlouvy o zajištění předškolní docházky pro Město
Velké Meziříčí..
Ad5) ZO projednalo a schválilo znění dohody o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy na
projednávání přestupků pro Město velké Meziříčí. (ZO souhlasí se zvýšením příspěvku za
projednávání přestupků z 500,- na 1500,-Kč.)
Ad6) ZO projednalo žádost SDH Oslavička o finanční příspěvek na podporu činnosti sboru a
schválilo dotaci pro SDH Oslavička ve výši 5000,-Kč připravit darovací smlouvu
Ad7) ZO schválili úpravu rozpočtu v měsíci listopadu.
Ad8) ZO jmenovalo inventarizační komisi pro zpracování inventur v měsíci prosinci takto:
- majetek obce: - Ing. Vaňková Markéta, Ing. Vaněk Jaroslav, Kochová Romana, Chytka
Miloslav, Ing. Babáčková Bohumíra,
- hasiči: Koch Dušan, Švec Josef, Babáček Josef..

Inventury budou zahájeny 14.12.2007. Rovněž proběhne zasedání kontrolního a finančního
výboru.
Příprava rozpočtu na rok 2008 – 30.11.2007.
Ad9) Různé:
- pozvánka na valnou hromadu MR Velkomeziříčsko-Bítešsko 13.11.2007,
- oznámení o zahájení řízení o plašení a odstřelu kormoránů,
- zjištění zájmu o připravovaný nákup do tašek.

V Oslavičce dne 2.11.2007

Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

