Zápis č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 13.6.2008
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Švec Josef, Koch Dušan, Sedláková Lenka,
Ing. Vaněk Jaroslav, Chytka Miloslav, Ing. Vaňková Markéta,členové finanční a kontrolní
komise
Ověřovatelé zápisu: Ing. Vaňková Markéta, Sedláková Lenka
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva a zpráva o činnosti
3. projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007
4. seznámení OZ s nabídnutým úvěrem
5. informace o výběrovém řízení na dodavatele stavby inženýrské sítě
6. oznámení o ústním jednání – stavební povolení
7. vyhláška o veřejném prostranství
8. výběr snímků
9. informace z valné hromady MR Velkomeziříčsko- Bítešsko
10. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a členy finanční a kontrolní komise, kteří byli na
zasedání přítomni. Poté byli zvoleni ověřovatelé zápisu – p. Lenka Sedláková a
sl. Ing. Markéta Vaňková.
Ad2) Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva a zpráva o činnosti:
- úkoly zadané na předešlém zasedání byly splněny,
- informace o jednání mimořádného zasedání – 5/A ze dne 30.5.2008.
Ad3) OZ projednalo zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2007 a schválilo
přezkoumání hospodaření obce s výhradou, s přijetím tohoto opatření:
- nebyla odeslána zpráva o kontrole za rok 2007 na KÚ Jihlava a OZ pověřuje starostu
obce tím, že do 15.2.2009 zašle zprávu o kontrole za rok 2008 . ( Nedostatek méně
závažného charakteru.)
OZ schválilo závěrečný účet obce za rok 2007.
Navržena a schválena odměna pro účetní obce ve výši 1000,-Kč.
Ad4) OZ projednalo a schválilo čerpání nabídnutého překlenovacího úvěru z KB Třebíč ve
výši 2 mil. Kč na 2 roky , přijalo předpokládaný splátkový kalendář.
Ad5) OZ pověřilo starostu k jednání s firmou EURONEST s.r.o. Třebíč, která
administrativně zajistí průběh a organizaci výběrového řízení , tzn. osloví firmy, předá
projektovou dokumentaci se slepým rozpočtem, bude přijímat nabídky až po otevření
obálek. Poté výběrová komise na OÚ v Oslavičce zhodnotí zaslané nabídky a vybere
dodavatele stavby.
Členové výběrové komise:
- Ing. Doležal - za firmu EURONEST s.r.o. Třebíč(náhradník - p. Hadrabová)
- Ing. Krám Jan, ( p. Kratochvíl)
- Ing. Vaňková Markéta, (Ing. Vaněk Jaroslav)
- Kandrnál Bohuslav, (p.Švec Josef)
- Koch Dušan, (p. Sedláková Lenka).
Ukončení zasílání nabídek 30.6.2008 v 10.00 hod.

Ad6) Informace o ústním jednání zahájení vodoprávního řízení ve věci schválení stavebního
povolení a povolení k nakládání s vodami z odboru životního prostředí ve Velkém Meziříčí,
které se konalo 30.5.2008 na OÚ Oslavička podal p. Koch Dušan – stavební povolení je
vydáno.
Ad7) Projednání a chválení vyhlášky o veřejném prostranství se odkládá na pozdější
zasedání.
Ad8) Výběr snímků obce Oslavička do připravované knihy „ Na křídlech za poznáním obcí
Žďárska“ – 4 snímky - celkový pohled na obec, centrum obce, část Ovčírna a myslivna se
stromořadím.
Ad9) Informace z valné hromady MR Velkomeziříčsko – Bítešsko, která se konala
12.6.2008 podal starosta. Na valné hromadě se mimo jiné schválilo hospodaření MR za rok
2007a závěrečný účet .
Ad10) Různé:
- schválena dohoda o provedení práce pro p. Josefa Švece – údržba veřejného prostranství
(6 hod , 300,-Kč),
- osazení dětských prvků do části Ovčírna,
- OZ pověřuje firmu REASON, spol. s r.o. Náměšť nad Oslavou ( Ing. Bartes) k podání
výzvy a oslovení firem k výběrovému řízení na odbahnění rybníka Horka.Osloveny budou
tyto firmy:
• AQUEKO, spol. s r.o., Velké Meziříčí,
• ATIKA, spol.s r.o. Velké Meziříčí,
• SOFI stav, spol. s r.o., Rudíkov,
• STAVOREAL ,s.r.o.,Brno,
• AQUASYS, spol. s r.o., Žďár nad Sázavou.
OZ souhlasí s výběrem těchto firem.
- dodána nádoba na bílé sklo – pouze na sklo bílé , vhozením skla barevného se
znehodnotí obsah celého kontejneru,
- na KÚ Jihlava proběhne jednání o projektu stavby obchvatu II/360 v úseku Oslavička –
Oslavice,
- od 1.7.2008 se zavádí paušální telefonní poplatek na krizové číslo SDH.
V Oslavičce dne 13.6.2008
Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

