Zápis č. 4/2008 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 18.4.2008
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Švec Josef, Koch Dušan, Sedláková Lenka,
Ing. Vaněk Jaroslav, Chytka Miloslav, Ing. Vaňková Markéta
Ověřovatelé zápisu: Sedláková Lenka, Švec Josef
Program:
1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva a zpráva o činnosti
3. informace o přidělení dotace
4. informace o odeslání žádostí o dotace
5. projednání aktualizace vyhlášek obce
6. informace o jednání s panem Kalinou
7. informace z valné hromady VaK
8. projednání smlouvy o výpůjčce
9. různé
Ad 1) Starosta přivítal zastupitele a zahájil zasedání volbou ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli
p.Lenka Sedláková a p. Josef Švec
Ad2) Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva a zpráva o činnosti:
- úkoly zadané na předešlých zasedáních byly splněny ( faktura za čištění kanalizace je
uhrazena, objednán herní prvek na dětské hřiště do části Ovčírna, kde je již připraven
pozemek).
Ad3) Obec získala dotace z fondů EU na stavbu vozovky a přístupového chodníku ve výši
2.075 tis. Kč – nutno uzavřít Dohodu o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova ČR.
Ad4) Informace odeslání žádosti o dotace :
1 ) - k 31.3.2008 byla podaná žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na
vybudování infrastruktury pro výstavbu RD ( cca 50 tis. Kč na jedno stavební místo),
2 ) - k 31.3.2008 byla podaná žádost o dotaci do Grantového fondu Vysočina na úpravu a
oplocení hřiště ( celková částka nákladů 50 tis. Kč).
V současné době se čeká na vyhodnocení žádostí.
Ad5) Aktualizace vyhlášek obce – do konce dubna připraví p. Koch a p. Kandrnál.
Ad6) Informace o jednání s p. Kalinou , který požaduje směnu parcel . OZ s tím prozatím
nesouhlasí a navrhuje odložení řešení s tím , že se musí prostudovat příslušné zákony.
Ad7) Informace o jednání z valné hromady svazků obcí Vodovody a kanalizace, která se
konala 4.4.2008 podal p. starosta . Příspěvky pro rok 2008 zůstávají ve stejné výši jako v roce
2007 ( 10,-Kč /občan).
Ad8) OZ schválilo znění smlouvy o výpůjčce odpadových nádob na sběr bílého skla a
papíru se společností EKO-KOM a.s. .
Ad9) Různé:
- dne 26.4.2008 se budou vybírat poplatky za:
- svoz odpadu 300,-Kč / občan a rok,
- psy – 40,-Kč / pes a rok
- stočné,

- dne 22.4.2008 bude na OÚ provedena kontrola archivace dokumentů,
- OZ odsouhlasilo příspěvek ve výši 500,-Kč pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí,
- zaplacen členský příspěvek svazku obcí (TKO)
- dne 6.5.2008 se koná porada k evidenci obyvatel ve Žďáře nad Sázavou – zúčastní se jí p.
Koch,
- souhlas se schválením lesního hospodářského plánu,
- žádost o vyvěšení Oznámení o uložení zásilky z celního úřadu,
- vyvěšení veřejné vyhlášky o rozhodnutí o umístění stavby - Regionální síť mikroregionu
Horácko – pokládka trubek HDPE pro optickou síť,
- 19.4.2008 se koná valná hromada MR Horácko,
- dosázen les Spáleniny a Horka, - uzavřít DPP se sl. Terezou Vaňkovou.
V Oslavičce dne 18.4.2008
Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

