Zápis č. 1/2009 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 23.1.2009
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Švec Josef, Sedláková Lenka, Koch Dušan
Ing. Vaněk Jaroslav, Chytka Miloslav, Ing. Vaňková Markéta
Ověřovatelé zápisu: Sedláková Lenka , Švec Josef
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů z minulých zastupitelstev
3. informace o přípravách jarních stavebních prací
4. informace o čerpání dotací
5. informace v přípravě výstavby silnice II/360
6. informace o problematice místní komunikace Oslavička –Nový Telečkov
7 . dodatek ke smlouvě s firmou Novera Praha
8. příprava plánu práce
9. vyhláška o veřejném prostranství
10. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli p. Sedláková Lenka a Švec Josef.
Ad2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny.
Ad3) Informace přípravách jarních prací na akci vybudování infrastruktury- 2 pozemky jsou
dosud neobsazené (budou podány inzeráty do tisku), u ostatních jsou podepsané smlouvy,
splatné do 28.2.2009. Podané nabídky na čistírnu odpadních vod.
Ad4) Informace o čerpání dotace na odbahnění rybníka Horka- vše bylo zrealizováno do
konce roku 2008, byly dokončeny úpravy hráze, ukončena nájemní smlouva s p . Derahou
z Velkého Meziříčí.
Ad5) Informace v přípravě výstavby silnice II/360 ( poslední úsek z Ovčírny po obchvat
Oslavice) – souhlasná vyjádření majitelů pozemků vyřízena a zaslaná na krajský úřad do
Jihlavy.
Ad6) Informace o problematice místní komunikace Oslavička –Nový Telečkov – z osobního
jednání p. starosty na finančním úřadě vyplynulo, že pozemky pod místní komunikací
( silnicí) jsou osvobozeny od placení daně z nemovitostí, ale musí se zažádat o pasportizaci
silnice. Tento problém zůstává nadále v řešení.
Ad7) Firma GTS Novera a.s. Praha nabídla nové ceny platby za internet – prověří sl. Ing.
Vaňková.
Ad8) Příprav plánu práce – další zasedání bude 20.2.2009
Ad9) Nová vyhláška o veřejném prostranství v obci je připravena na odsouhlasení k odboru
dozoru a kontroly MV.

Ad10) Různé:
- jednání s firmou AVE komunální služby s.r.o.Praha – naše žádost o snížení poplatku za
svoz odpadu byla zamítnuta s odůvodněním ,že nelze snížit poplatek jen pro jednu obec,
- informace z jednání za MěÚ Velké Meziříčí – od 1.7.2009 má každá obec povinnost
zřídit elektronickou datovou schránku pro došlou poštu , MV nabízí dotace (100 tis. Kč)
na pořízení vybavení pro CZECH POINT,
- OZ projednali a schválili závěrečné zápisy z inventur,
- zásahová jednotka SDH je vybavena 5 ks oblečení, p. Nestrašil Rostislav ml. dal
výpověď ze zásahové jednotky a bude nahrazen Tomášem Sedlákem,
- byla předána závěrečná zpráva na dotace z POV za rok 2008 a podána žádost na rok
2009 (na 150 tis Kč na 14 ks sloupů VO - 40 % spoluúčast, celkové náklady 250 tis.
Kč)

V Oslavičce dne 23.1.2009
Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

