Zápis č. 10/2008 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 3.10.2008
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Švec Josef, Koch Dušan, Sedláková Lenka,
Ing. Vaněk Jaroslav, Chytka Miloslav, Ing. Vaňková Markéta
Ověřovatelé zápisu: Ing. Vaňková Markéta, Koch Dušan
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. průběh přípravy voleb
6. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli sl. Ing. Markéta Vaňková a p. Dušan Koch
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 a
o čištění potoka:
• jednání s p. Růžičkou z firmy STRABAG, a.s.,Pelhřimov o umístění techniky pro
zmíněnou stavbu v areálu Liber Rudíkov – bude provedena skrývka ornice,
kontrolní den 9.10.2008
• kontrolní den akce čištění rybníka proběhl 3.10.2008
• uzavřena mandátní smlouva na stavební dozor s Ing. Kopečkem na stavbu čištění
rybníka Horka. Obsahem smlouvy je dohled nad dodržováním projektu,
poskytnutí informačních služeb týkajících se této akce
• jednání o uložení sedimentu z čištěného rybníka
.
Ad4) Informace o postupu prací na výstavbě druhé etapy obchvatu obce:
• stavba pokračuje dle harmonogramu prací, kontrolní dny budou probíhat každý
týden
Ad5) Dochází ke změně ve složení volební komise:
zapisovatel :
předseda komise:
členové:

Zimová Šárka
Sedlák Tomáš
Babáčková Miroslava
Olivová Iva

Roznos volebních lístků - dohoda o provedení práce s p. Josefem Švecem.
Ad6) Různé:
- obecní zastupitelstvo schvaluje text čestného prohlášení o podmínkách financování
akce výstavby infrastruktury ke stavebním parcelám pro ministerstvo pro místní rozvoj,
- ukončení nájemních smluv na rybník Horka s p. Alexandrem Drahou z Velkého
Meziříčí,

-

předané doklady na MěÚ Velké Meziříčí (pro dotace z POV) na čištění zatrubněného
potoka a úpravy návsi,
obecní zastupitelstvo schvaluje úpravy rozpočtu – III. čtvrtletí 2008,
obecní zastupitelstvo schvaluje příspěvek 100,-Kč TJ ZORA Praha na plánovací
kalendáře.

V Oslavičce dne 3.10.2008
Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

