Zápis č. 1/2008 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 11.1.2008
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Švec Josef, Koch Dušan, Sedláková Lenka,
Ing. Vaněk Jaroslav, Chytka Miloslav, Ing. Vaňková Markéta
Ověřovatelé zápisu: Ing. Vaněk Jaroslav, Švec Josef
Program:

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

zahájení a volba ověřovatelů zápisu
kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva a zprava o činnosti
informace o doplnění žádosti o dotaci
projednání návrhu dodatku ke smlouvě o svozu odpadu
rozhodnutí a schválení projektu pro žádost o dotaci z POV
seznámení s projektovou dokumentací „ Regionální síť MR Horácko“
žádost o vyjádření
různé

Ad 1) Starosta přivítal zastupitele na prvním zasedání v novém roce a schůzi zahájil volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli p. Ing. Vaněk Jaroslav a Švec Josef.
Ad2) Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva a zprava o činnosti:
- úkoly zadané na předešlých zasedáních byly splněny.
Ad3) Informace o doplnění žádosti o dotaci – podaná žádost na Regionální odbor SZIF v
Brně (všechny doklady doloženy), vyrozumění do konce ledna 2008 .
Odbor životního prostředí na MěÚ ve Velkém Meziříčí přerušil jednání o stavebním povolení
– nevyjasněné majetkové poměry bezejmenného potoka.
Ad4) OZ projednalo návrh dodatku č.9 ke Smlouvě o svozu odpadu s firmou Remondis
Třebíč – dohodnut svoz skla 6x ročně, plasty 26 x ročně. Od firmy EKO-KOM přislíbeny
kontejnery na papír a barevné sklo a na plasty do Ovčírny.
Ad5) OZ projednalo a schválilo projekt pro POV pro rok 2008 – úprava veřejného
prostranství ( pročištění zatrubněného potoka a oprava povrchu návsi) v celkové výši
175 tis. Kč, z čehož asi 60 % se hradí z dotace.
Ad6) Starosta seznámil OZ s projektovou dokumentací „ Regionální síť Mikroregionu
Horácko – síť trubek HDPE pro optickou síť“. OZ souhlasí s projektovou dokumentací .
Ad7) Žádost o vyjádření k motoristické akci XIX. Horácká rally Třebíč – žádost o povolení
objížďky na 2 dny – schváleno.

Ad8) Různé:
- aktualizace projektové dokumentace odbahnění rybníka Horka,
- OZ projednalo a schválilo inventury za rok 2007.
V Oslavičce dne 11.1.2008
Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

