Zápis č. 2/2008 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 8.2.2008
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Švec Josef, Koch Dušan, Sedláková Lenka,
Ing. Vaněk Jaroslav, Chytka Miloslav, Ing. Vaňková Markéta
Ověřovatelé zápisu: Miloslav Chytka, Dušan Koch
Program:
1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva a zpráva o činnosti
3. informace o odstranění chyby v žádosti
4. zpráva o POV
5. aktualizace projektové dokumentace „ Odbahnění rybníka Horka“
6. projednání a schválení odpovědi na dopis SÚRAO
7. upozornění - obchod s el. energií
8. informace o veřejné vyhlášce
9. různé
Ad 1) Starosta přivítal zastupitele, kteří se sešli v plném počtu, a zahájil zasedání volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli p. Miloslav Chytka a Dušan Koch.
Ad2) Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva a zpráva o činnosti:
- úkoly zadané na předešlých zasedáních byly splněny.
Ad3) Chyby v podané žádosti o dotaci, která byla zpracována firmou EURONEST, byly
v termínu k 31.1.2008 odstraněny a žádost je zaevidována v pořadí žádostí o čerpání dotací
z fondu EU. Schválen dodatek č.1 k mandátní smlouvě.
Ad4) Projekt POV za rok 2007 je zakončen a je podaná žádost na rok 2008.
Ad5) Na Ministerstvu životního prostředí v Praze je aktualizovaná žádost na odbahnění
rybníka Horka. Schválena mandátní smlouva s Ing. Bartesem.
Ad6) OZ projednalo a schválilo znění dopisu řediteli Správy úložišť radioaktivních odpadů p.
Ing Dudovi, ve kterém nesouhlasí s dalšími geodetickými průzkumnými pracemi. (Dle
výsledku referenda občanů.)
Ad7) OZ upozorňují občany na nabídky prodejců el. energie od jiných společností, kteří
nabízí i levnější odběr el. energie, pozor hradí se ale i distribuce energie .
Ad8) Informace o veřejné vyhlášce - 28.2.2008 se uskuteční ústní jednání o zahájení
územního řízení ve věci regionální sítě MR Horácko- pokládka trubek pro optickou síť .
Ad9) Různé:
- nabídka zajištění pěstební činnosti v lese - zamítnuto,
- nabídka programu společnosti ARNEX s.r.o.- výstavba větrné elektrárny – zamítnuto,
- svoz nebezpečného odpadu se provede až v roce 2009,
- 20.2.2008 proběhne na KÚ v Jihlavě jednání o schvalování jízdních řádů – ČD,
- schválen příspěvek na ZŠ Rudíkov.
V Oslavičce dne 8.2.2008
Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

