Zápis č. 5/2008 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 16.5.2008
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Švec Josef, Koch Dušan, Sedláková Lenka,
Ing. Vaněk Jaroslav, Chytka Miloslav, Ing. Vaňková Markéta
Ověřovatelé zápisu: Chytka Miloslav, Koch Dušan
Program:
1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva a zpráva o činnosti
3. informace o zahájení vodoprávního řízení
4. informace o žádosti o dotace-doplňující podklady
5. projednání návrhu aktualizace vyhlášek obce
6. projednání návrhu vyhlášky o veřejném prostranství
7. informace o provedené kontrole hospodaření obce za rok 2007
8. informace o provedené státní kontrole Státním okresním archívem v
Třebíči
9. projednání žádosti mysliveckého sdružení Mařický potok – Rohy
10. příprava plánu práce na II. pol. 2008
11. různé

Ad 1) Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta uvítáním jejích členů a 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:
- dotace na úpravu hřiště ve výši 20.tis. Kč,
- zajištění ochrany osobních údajů v evidenci obyvatel,
- oznámení o zániku zástavního práva – proveden výmaz z katastru nemovitostí ,
- dodatek smlouvy o svozu odpadu – kontejner na papír ( 12 svozů za rok),
- získání dotace na čištění rybníka Horka ve výši 1414tis. Kč + dotace z životního
prostředí (do výše 1664 tis Kč).
Ad3) Dne 30.5.2008 proběhne na OÚ v Oslavičce jednání – vodoprávní řízení a nařízené
ústní jednání ve věci inž. sítě pro RD v Oslavičce - pro vydání stavebního povolení.
Ad4) Informace o průběhu jednání ve věci žádosti o dotaci odeslané na MMR – odeslány
požadované doplňující podklady, předběžný návrh pro jmenování komise pro výběrové řízení:
1. Ing. Krám Jan – mandatář
2. zaměstnanec firmy Euronest Třebíč
3. Kandrnál Bohuslav – starosta
4. Koch Dušan –místostarosta
5. Ing. Vaňková Markéta – člen OZ.
Proběhlo jednání v KB Třebíč ohledně získání úvěru na financování stavby – v současné
době KB zpracovává a vyhodnocuje předložené doklady o účetnictví obce.
OZ pověřuje sl. Ing. Markétu Vaňkovou zastupováním obce s popisovým právem.
Smlouva s firmou Euronest Třebíč na zajištění průběhu výběrového řízení, financování a
administrativy pro stavbu inž. sítí.

Ad5) OZ aktualizovalo znění vyhlášek obce:
1. Stanovení systému shromažďování , sběru , přepravy, třídění , využívání a odstraňování
komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Oslavička.
2. Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství obce Oslavička.
3.O místním poplatku ze psů.
4.O místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru , přepravy, třídění,
využívání a odstraňování odpadu.
Celé znění uvedených vyhlášek je vyvěšeno na deskách obecního úřadu.
Ad6) OZ připraví návrh znění vyhlášky o veřejném prostranství obce ( pro případné
využívání občany obce), stálá parkovací místa a jiné využití veřejného prostranství.
Navržené sazby činí: - 0,50 Kč m2/den v případě uložení materiálu na veř. prostranství
- 480,-Kč za rok na jedno stálé parkovací místo.

Ad7) Dne 15.5.2008 proběhlo na OÚ přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 pracovníky
krajského úřadu. Zpráva o výsledku hospodaření a zároveň závěrečný účet obce jsou
zveřejněny na úřední desce.
Ad8)Státním okresním archívem v Třebíči byla provedena kontrola archivace dokumentů –
je třeba zajistit podací razítko a podací deník dle platných zákonů.
Ad9) Obecní zastupitelstvo projednalo žádost Mysliveckého sdružení Mařický potok – Rohy
a schvaluje umístění hnízdní budky na vodní ploše rybníka Horka .Současně zasílá
oznámení o čištění rybníku Horka.
Ad10) Plán práce na II.pololetí roku 2008:
- v měsíci červnu provede kontrolní a finanční výbor kontrolu plnění usnesení a
hospodaření obce,
- termíny zasedání na II. pololetí roku 2008:
8.8.; 19.9.; 17.10.; 14.11.; 12.12. , v měsíci červenci zasedání nebude.
Ad11) Různé:
- řešení žádosti p. Kaliny – OZ nesouhlasí s výměnou ani odkupem pozemků,
- 28.5.2008 je na Krajském úřadu v Jihlavě od 9.30 do 17.00 hod den otevřených dveří ,
- OZ neschvaluje prezentaci v knize leteckých snímků Třebíčska,
- likvidace pletiva z lesa, který je v majetku obce,
- OZ schvaluje úpravu rozpočtu v měsíci květnu.
V Oslavičce dne 16.5.2008
Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

