ZÁPIS
z jednání zastupitelstva obce Oslavička, číslo 04/2/09, které se konalo dne 24.dubna 2009,
v 19:30 hodin, v kanceláři Obecního úřadu.
Přítomni: Chytka Miloslav, Kandrnál Bohuslav, Koch Dušan, Sedláková Lenka , Švec Josef,
Ing.Vaněk Jaroslav a Ing. Babáčková Bohumíra

Omluveni: Ing. Vaňková Markéta
PROGRAM:
1/ Zahájení, schválení navrženého programu a volba ověřovatelů zápisu
2/ Kontrola plnění úkolů z minulých zastupitelstev a zpráva o činnosti od posledního jednání
zastupitelstva
3/ Informace o zajištění financování stavby sedmi stavebních pozemků, s jejich zasíťováním,
jiné možnosti financování, harmonogram výstavby
4/ Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 a schválení
závěrečného účtu obce za rok 2008
5/ Projednání veřejné zakázky malého rozsahu – vytvoření místa Czech POINT na obecním
úřadě – komisní vyhodnocení nabídek
6/ Informace z jednání starostů se zástupci SÚRAO
7/ Informace o podpisu Kupní smlouvy na prodej obecních pozemků Kraji Vysočina
v souvislosti s pokračováním rekonstrukce silnice II/360
8/ Informace z Valné hromady MR Horácko
9/ Informace o prezentaci projektu Kraje Vysočina „Náhrada části drážní dopravy
autobusovou dopravou“
10/ Různé
ad1) Starosta přivítal přítomné zastupitele, nechal schválit navržený program, bez připomínek
a řídil volbu zastupitelů, ověřovatelů zápisu. Jako ověřovatelé byli zvoleni pánové Ing. Vaněk
Jaroslav a Koch Dušan
ad2) Starosta provedl kontrolu plnění úkolů z posledního jednání zastupitelů obce. Úkol
z mimořádného zastupitelstva byl splněn, žádost o úvěr na výstavbu separátní ČOV, byla
předána na pobočce ČMZRB v Brně. Pan Koch ve spolupráci s panem Jiřím Černým provede

do termínu 26.04.2009 utěsnění odtoku rybníku Horka. Bude zahájeno napouštění rybníku.
Starosta byl pověřen sjednáním dohody o provedení práce s panem Jiřím Černým
ad3) Starosta informoval zastupitele o nových doplňujících podmínkách KB, před uvolněním
prostředků k čerpání. Zastupitelé doporučili starostovi tyto podmínky nepřijímat, neboť jsou tak
náročné, že neumožňují v dohledné době čerpat sjednané úvěry. Zastupitelé schválili návrh
starosty, obnovit jednání s dodavatele stavby firmou STRABAG a řešit nedostatek finančních
prostředků na výstavbu, před přidělením dotace, za pomoci dodavatele. Dále starosta
informoval o nákupu pozemků od majitelek, o jejich úhradě a současně o návrhu na vklad
práva do katastru nemovitostí
ad4) Zastupitelé obce projednali zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 a
závěrečný účet obce za rok 2008. Oba dokumenty byly vyvěšeny na úředních deskách
obecního úřadu v termínu od 03.04. do 20.04.2009. Přezkoumání hospodaření obce bylo
hodnoceno bezchybně, až na neodeslání zprávy o kontrolách hospodaření za rok 2007.
Starosta tuto chybu vysvětlil obtížností požadované zprávy, z pohledu malé obce a informoval
zastupitele, že po ujasnění s úředníky Kraje Vysočina, byla zpráva o kontrolách hospodaření
za rok 2008 již v termínu odeslána. Zastupitelé pak schválili výsledek zprávy o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2008 s uvedeným nedostatkem a rovněž schválili závěrečný účet
obce za rok 2008. Starosta poté navrhnul odměnu pro účetní obce paní Ing. Babáčkovou ve
výši 1.500,- Kč a zastupitelé odměnu schválili.
ad5) Starosta přednesl zprávu, kterou vypracovala Ing. Vaňková, o projednání veřejné
zakázky malého rozsahu – vytvoření místa Czech POINT. Zastupiteli byla ustanovena
hodnotící komise ve složení: Ing. Vaňková Markéta – předseda komise, Koch Dušan – člen
komise a Kandrnál Bohuslav – člen komise. Hodnotící komise provedla hodnocení jednotlivých
nabídek, dne 10.04.2009, v 19:30 hodin. Hodnotící komise připravila bodovací stupnici a
hodnotila jednotlivé parametry nabídek od 0 do 100 bodů.
Nabídky přišly v tomto pořadí:
1/ PC NEXT s.r.o.

počet získaných bodů – 60,3

2/ PROLOG
3/ Envinet, a.s.

82,4
77,4

4/ FALCO komputer s.r.o.

66,0

5/ Kapucín – Repro, s.r.o.

81,7

Komisí byla vybrána firma PROLOG, Bohuslav Ludvík, náměstí 83, Velké Meziříčí. Všechny
firmy obdržely výsledky hodnocení v daném termínu doporučenou poštou.
Zastupitelé souhlasí s výběrem hodnotící komise

6/ Starosta informoval o schůzce starostů lokality Budišov, se zástupci SÚRAO. Starostové byli
žádáni o povolení geologického průzkumu v dané lokalitě. Starostové z velké většiny
poukázali na závaznost výsledků referend v jednotlivých obcích a povolení geologického
průzkumu odmítli.
7/ Starosta informoval v návaznosti na jednání zastupitelstva v měsíci březnu, kdy byl
schválen zastupiteli text Kupní smlouvy na obecní pozemky, v souvislosti přípravy na
rekonstrukci silnice II/360, v úseku Ovčírna – obchvat Oslavice. Řádná kupní smlouva byla
Krajem Vysočina odeslána a starosta ji vzhledem k předchozímu souhlasu zastupitelů
podepsal
8/ Starosta se v sobotu, 18.04.2009 zúčastnil jednání valné hromady MR Horácko, kdy
jednání proběhlo ve školní jídelně v Budišově. Informoval zastupitele o důležitých bodech
jednání valné hromady:
- připravovaná optická síť, propojení mikroregionu optickou sítí, projekt je připraven, čeká se
na vypsání výzvy
- jsou připravovány nové, moderní stránky mikroregionu, kde jednotlivé obce mohou
aktualizovat a informovat o dění v obcích
- bylo navrženo doplnění tabulí (u obecního úřadu), mapou zajímavostí té které obce
9/ Starosta informoval o prezentaci projektu Kraje Vysočina „Náhrada části drážní dopravy
autobusovou dopravou“. Kraj Vysočina doplácí ČD na každý km trati cca přes 50 Kč.
Náměstek hejtmana kraje, pan Joukl informoval, že za jednu linku vlaků, pořídí až tři linky
autobusové dopravy. Toto se projeví již při tvorbě jízdních řádů na rok 2009 – 2010, kdy
některé z vlaků budou rušeny a v mimořádných případech nahrazovány dopravou
autobusovou
10/ V různém informoval pan Ing. Vaněk o dosázení 550 boroviček a 50 smrků v obecních
lesích. Bylo rozhodnuto, že bude připravena dohoda o provedení práce se slečnou Terezou
Vaňkovou.
Starosta poděkoval zastupitelům za aktivní účast a jednání zastupitelů ukončil.

Zapsal: Bohuslav Kandrnál

