Zápis č. 9/2008 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 19.9.2008
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Švec Josef, Koch Dušan, Sedláková Lenka,
Ing. Vaněk Jaroslav, Chytka Miloslav, Ing. Vaňková Markéta
Ověřovatelé zápisu: Ing. Vaněk Jaroslav, Chytka Miloslav
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva a zpráva o činnosti
3. informace o budování infrastruktury ke stavebním pozemkům a o čištění
rybníka
4. informace o postupu prací na akci stavby obchvatu
5. informace z porady starostů
6. oprava povrchu vozovek na návsi
7. dopis – Ing. Duda
8. zhodnocení akce „Setkání rodáků“
9. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli p. Ing. Vaněk Jaroslav a p. Miloslav Chytka.
Ad2) Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva a zpráva o činnosti:
- úkoly zadané na předešlém zasedání byly splněny.
Ad3) Informace o pokračování prací na zbudování infrastruktury ke stavebním pozemkům:
• uzavřena smlouva o dílo s firmou SRABAG, a.s.,Pelhřimov- zápis o předání a
převzetí staveniště , další kontrolní den je 25.9.2008,
• dohodnuty dva překlenovací úvěry a dlouhodobý úvěr,
• pro Ministerstvo pro místní rozvoj nutno zaslat smlouvu o dílo spolu se
stavebním povolením,certifikátem stavebního dozoru a dokladem o úvěru ( zatím
pouze příslib),
• smlouva s firmou E.ON o připojení rodinných domků je platná
• čištění rybníka - byly vypracovány další materiály potřebné pro odbor životního
prostředí, dotace na tuto akci budou uvolňovány průběžně - dle faktur o
provedené práci.
Ad4) Informace o postupu prací na výstavbě druhé etapy obchvatu obce:
• vydáno povolení na kácení stromů rostoucích mimo les,
• zjištěna chyba v katastru nemovitostí o vlastnictví pozemků bude provedena
oprava.
Ad5) Informace z porady starostů ze dne 17.9.2008 podal pan starosta, kde je mimo jiné
upozornili na předávání územně analytických podkladů pro odbor výstavby MěÚ Velké
Meziříčí. Za naši obec je vše uvedeno ve schváleném územním plánu, který vlastní i zmíněný
odbor.
Ad6) S firmou Rekostav s.r.o.Velké Meziříčí byla dohodnuta oprava povrchu hřiště
( urovnání povrchu) a se Správou a údržbou silnic Velké Meziříčí částečná oprava povrchu
vozovek na návsi. Obě akce budou financovány z dotací z POV se spoluúčastí obce.

Ad7) Od p. Ing. Dudy , ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů přišel informativní
dopis se zprávou o činnosti.
Ad8) Zhodnocení akce „ Setkání rodáků“ – akce se vydařila a pan starosta děkuje všem, kdo
přispěli k jejímu zdárnému průběhu.

Ad9) Různé:
- stanovena volební komise: zapisovatel - Vaňková Tereza
členové
Babáčková Miroslava
Olivová Iva
Sedlák Tomáš,
- dne 26.9.2008 v 18.00 hod výběr poplatků za odpady na II. pololetí 2008 – jen ti co
nezaplatili v I.pololetí nebo si platby rozdělili.

V Oslavičce dne 19.9.2008
Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

