Zápis č. 12/2008 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 9.12.2008
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Švec Josef, Sedláková Lenka, Koch Dušan
Ing. Vaněk Jaroslav, Chytka Miloslav, Ing. Vaňková Markéta a členové kontrolního a
finančního výboru
Ověřovatelé zápisu: Ing. Vaňková Markéta , Koch Dušan
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. fyzické inventury obecního majetku a majetku SDH
3. vyhodnocení inventarizace obecního majetku
4. projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2009
5. informace o schválených úvěrech
6. informace o průběhu a akce čištění rybníka Horka
7 . návrh a projednání akcí na rok 2009 pro zařazení do programu POV
8. zpráva o ukončení dotačních akcí za rok 2008
9. vyhodnocení nákladů za užívání internetu a zúčtovaní záloh
10. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a členy kontrolního a finančního výboru a zahájil
zasedání schválením programu a volbou ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli sl. Ing. Markéta
Vaňková a p. Dušan Koch.
Ad2) Členové finančního výboru a stanovení členové inventarizační komise provedli
fyzickou inventuru obecního majetku a majetku SDH a kontrolu rozpočtových opatření
přijatých během roku.Členové kontrolního výboru společně se starostou provedli kontrolu
jednání zastupitelstva a plnění usnesení.
Ad3) Vyhodnocení inventarizace- inventarizační komise po provedení fyzické inventury
podala návrh na vyřazení tohoto majetku – lavička na návsi a židle ve společenské místnosti–
obě silně poškozené. Návrh na prodej nepoužívaného veřejného rozhlasu. Rozpočtová
opatření, provedená během roku, byla realizována.
Kontrolní komise zjistila, že nebyla uzavřena smlouva o nájmu pozemku v části Ovčírna, kde
jsou umístěny dětské prvky.
Ad4) Navržený a zveřejněný rozpočet pro rok 2009 ve výši 2589000,--Kč byl obecním
zastupitelstvem schválen.
Ad5) Uzavřena úvěrová smlouva s KB Třebíč.
Ad6) Informace o průběhu stavby a akce čištění rybníka Horka práce na odbahnění rybníka
jsou ukončeny , podepsaná smlouva s ministerstvem.
Ad7) Návrh akcí na rok 2009 na POV – žádosti do konce ledna 2009:
- oprava vozovek,
- osvětlení a veřejný rozhlas do nové zástavby
Ad8) Zpráva o ukončených dotovaných akcích :
- sportoviště – multifunkční hřiště – náklady cca 50 tis, dotace 20 tis.Kč
- čištění zatrubněného potoka -náklady cca 175 tis Kč , dotace 105 tis Kč

Ad9) Zúčtování záloh za používání internetu – přeplatky záloh budou vráceny uživatelům na
jejich účty, podrobné vyúčtování k nahlédnutí na OÚ.
Ad10) Různé:
- vyúčtování údržby veřejného prostranství – DDP
- vyúčtování nájmu společenské místnosti
- zasedání v novém roce – 23.1.2009

V Oslavičce dne 9.12.2008
Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

