Zápis č. 3/2009 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 20.3.2009
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Koch Dušan ,Švec Josef, Ing. Vaňková Markéta ,
Chytka Miloslav, Ing. Vaněk Jaroslav, Sedláková Lenka
Ověřovatelé zápisu: Švec Josef, Koch Dušan
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů z minulých zastupitelstev
3. výsledky výběrového řízení ČOV
4. projednání mandátní smlouvy
5. Czech POINT
6. informace z valné hromady
7 . projednání návrhu kupní smlouvy
8. projednání smluv na právo věcného břemene
9. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli p. Josef Švec a Dušan Koch
Ad2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny:
- svoz nebezpečného odpadu 21.5.2009
Ad3) Dočasné odložení podepsání smlouvy na stavbu ČOV.
Seznámení majitelů parcel s provedenými pracemi a dalším harmonogramem prací na stavbě
inženýrských sítí.
Ad4) OZ schválilo uzavření mandátní smlouvy s Ing. Krámem, Třebíč na technický dozor
výstavby ČOV. Doba výstavby od 04/09 až 07/09.
Ad5) Veřejná zakázka malého rozsahu - vytvoření místa Czech POINT na obecním úřadě:
- žádost podepsaná, připravena příloha,
- připravena výzva k obeslání firem ( min. 3 firmy) – Falco computer s.r.o. Velké
Meziříčí, Prolog s.r.o. Velké Meziříčí, PCnet s.r.o. Velké Meziříčí, Envinet a.s. Třebíč,
Kapucín-Repro s.r.o. Třebíč
- komise pro otevření obálek –Kandrnál, Ing. Vaňková , Koch.
- do 10.4.2009 ukončení výběru dodavatele.
Do konce dubna 2009 uvolní MV na tuto akci zálohovou dotaci.
Ad6) Informace z valné hromady Skládky TKO podal p. Koch . Mimo jiné se zmínil, že
členské příspěvky pro rok 2009 se nemění a zůstávají ve stejné výši jako v roce 2008.
Ad7) Projednání návrhu kupní smlouvy na prodej obecních pozemků kraji Vysočina
( rekonstrukce silnice II/360 Ovčírna –obchvat Oslavice) – OZ souhlasí s návrhem kupní
smlouvy pro kraj Vysočina – byla zveřejněna na úřední desce.
Ad8) OZ souhlasí s návrhem Smlouvy na právo věcného břemene na pozemcích obce
p.č. 72/4 a p.č. 462/1. Jedná se o kabelové přípojky firmy E.ON.
Ad9) Různé:
- uzávěrka silnice II/360 – přesné termíny budou zveřejněny,
- místní komunikace Oslavička – Nový Telečkov – podklady předány na s FÚ Velké
Meziříčí, probíhá jednání - informace předány p. Kalinovi,
- setkání rodáků – termín slavnosti 12.9.2009.
V Oslavičce dne 20.3.2009
Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

