Zápis č. 12/07 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 14.12.2007
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Švec Josef, Koch Dušan, Sedláková Lenka,
Ing. Vaněk Jaroslav, Chytka Miloslav, Ing. Vaňková Markéta
Ověřovatelé zápisu: Sedláková Lenka, Ing. Vaňková Markéta
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. provedení fyzických inventur, kontrola rozpočtových opatření,
přezkoumání plnění usnesení
3. vyhodnocení inventur
4. projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2008
5. informace o jednání valné hromady MR Velkomezeříčsko-Bítešsko
6. seznámení s projektovou dokumentací- inženýrské sítě
7. projednání akcí k zařazení do dotačního programu
8. stanovení poplatků - internet
9. různé

Ad 1) Zasedání zastupitelů obce zahájil starosta volbou ověřovatelů zápisu. Jednohlasně byli
zvoleni p. Sedláková Lenka a Ing. Vaňková Markéta.
Ad2) Členové inventarizačních komisí provedli fyzickou inventuru obecního majetku a
majetku SDH. Kontrolní výbor prověřil plnění usnesení a provedl kontrolu jednání
zastupitelstva obce. Členové finančního výboru se zúčastnili provedení fyzických inventur.
Navržená rozpočtová opatření byla splněna.
Ad3) Po provedených inventurách a dle výsledků kontrolního a finančního výboru budou
vyhotoveny zápisy a vypracovány zprávy výborů.
Ad4) ZO projednalo a schválilo návrh rozpočtu na rok 2008, který byl vyvěšen na úředních
deskách . Rozpočet pro rok 2008 je vyrovnaný ve výši 1418200,-Kč.
Ad5) Informace o jednání MR Velkomeziříčsko-Bítešsko podal pan starosta. Mimo jiné se
zmínil o výši příspěvků pro rok 2008, které činí 1800,-Kč
Ad6) Vydáno stavební povolení pro I. etapu stavby inž. sítí RD lokality B3. Zažádáno o
dotaci cca 2300tis.Kč, projekty jsou zpracovány ( doložit pravomocná rozhodnutí).
Schválena Smlouva o komplexní zajištění zpracování projektové dokumentace pro získání
dotací z Evropských fondů s firmou Euronest s.r.o.,Třebíč. Schváleno proplacení faktury za
projektovou dokumentaci – kanalizace splašková a dešťová.
Ad7) Navržené akce k zařazení do dotačního programu.
- čištění kanalizace ( zatrub. části potoka),
- oprava návsi (vozovky),
- vyčištění potoka Oslavička od mostku do rybníka.
Ad8) OZ určilo platbu měsíční zálohové částky 280,-Kč za používání a provoz internetu pro
zájemce o tuto služby. Tito si zřídí trvalý příkaz k úhradě a jako variabilní symbol pro

platbu použijí popisné číslo domu. Vyúčtování plateb se provede v prosinci roku 2008.
Jednorázová platba 3000,-Kč za zřízení bude vybírána v měsíci lednu 2008.
Ad9) Různé:
- žádost manželů Trojanových z Velkého Meziříčí o příspěvek na publikaci „ Na křídlech
za poznáním obcí Žďárska „ , kde bude zahrnuta i obec Oslavička- schváleno poskytnutí
daru ve výši 4000,-Kč,
- oznámení Českých drah o kácení keřů okolo železniční trati,
- dohodnut vývoz plastů i v zimních měsících 2x do měsíce ( od roku 2008 budou
kontejnery i na bílé sklo a papír),
- žádost o příspěvek na MŠ Třebíč ve výši 6000,-Kč,
- plán zasedání OZ na I. pol. roku 2008: 11.1.; 8.2.; 7.3.; 18.4.; 16.5.; 13.6..

V Oslavičce dne 14.12.2007

Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

