Zápis č. 2/2009 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 20.2.2009
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Koch Dušan ,Švec Josef, Ing. Vaňková Markéta ,
Chytka Miloslav, Ing. Vaněk Jaroslav, Sedláková Lenka
Ověřovatelé zápisu: Chytka Miloslav, Ing Vaňková Markéta
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů z minulých zastupitelstev
3. výsledky výběrového řízení ČOV
4. příspěvky na ZŠ a MŠ Rudíkov
5. Czech POINT
6. nabídka k účasti na konferenci ve Švédsku
7 . informace ze setkání starostů
8. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli p. Chytka Miloslav a sl. Ing. Markéta Vaňková.
Ad2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny.
Ad3) OZ schvaluje :
• smlouvu o dílo 3/2009 s firmou Strabag – ČOV , na základě uzavřené rámcové
smlouvy na zhotovení čistírny odpadních vod,
• úpravy rozpočtu prací (oproti projektové dokumentaci) – změny vybudování
technické infrastruktury, místní komunikace a chodníku a provedení
parkových úprav.
Ad4) Příspěvky na základní školu a mateřskou školu v Rudíkově pro rok 2009 činí
23.600,- Kč ( 5900,- na žáka).
Ad5) Vytvoření místa Czech POINT na obecním úřadě Oslavička – Ministerstvo pro místní
rozvoj poskytuje dotaci ve výši cca 98 tis. Kč s 15% spoluúčastí obce, termín ukončení akce
dle smlouvy do 30.6.2009. Žádost a dokumentace se připravuje ve spolupráci s MěÚ Velké
Meziříčí.
Obecní zastupitelstvo schvaluje - podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace
z Integrovaného operačního programu „ E-Government o obcích – Czech POINT. Doba
trvání projektu je sedm let.
Ad6) Informace od firmy SÚRAO - nabídka účasti na konferenci o uložení jaderného
odpadu ve městě Uppsala ve Švédsku .
Ad7) Starosta informoval OZ o setkání starostů kraje Vysočina s představiteli kraje, které
se uskutečnilo v Třešti.
Ad8) Různé:
• plán zasedání na I. pololetí 2009 - 20.3.; 24.4.; 22.5.; 26.6.,
• pozvánka na krajské setkání Svazu měst a obcí na krajském úřadu v Jihlavě,
• české dráhy upozorňují na kácení dřevin rostoucích mimo les.
V Oslavičce dne 20.2.2009
Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

