Zápis č. 6/2009 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 26.6.2009
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Koch Dušan ,Švec Josef,
Chytka Miloslav, Ing. Vaněk Jaroslav, Sedláková Lenka
Omluvena: Ing. Vaňková Markéta
Ověřovatelé zápisu: Švec Josef, Chytka Miloslav
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů z minulých zastupitelstev
3. informace o zajištění financování stavby
4. informace z valné hromady MR Velkomeziříčsko-Bítešsko
5. informace o závěrečném hodnocení akce odbahnění rybníka
6. nabídka ÚP
7 . projednání nového dodatku na svoz KO a schválení obecně závazné
vyhlášky
8. plán práce zastupitelstva obce
9. setkání rodáků
10. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli p. Josef Švec a p.Miloslav Chytka
Ad2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny:
- nový zájemce o připojení k internetu – Černá Hana,
- udržování zeleně- hřiště u OÚ -Sedlák Tomáš, hasičské hřiště – dobrovolní hasiči,
- dotaz na České dráhy ohledně ohlašování výluk vlakových spojů.
Ad3) Zajištění financování stavby vybudování infrastruktury pro 7 stavebních pozemků ZO projednalo návrh investičního úvěru a schvaluje přijetí úvěru ve výši 4,9 mil.Kč od
ČSOB a.s. a pověřuje starostu obce podpisem smluv.
Ad4) Informace z jednání MR Velkomezeříčsko – Bítýšsko.
- schválení závěrečného účtu za rok 2008
- ministerstvo vnitra - oddaluje se realizace projektu Czech POINT a datových
schránek
Ad5) Závěrečné hodnocení akce odbahnění rybníka Horka:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v Havlíčkově Brodě vydala kladné stanovisko
k závěrečnému hodnocení odbahnění rybníka, kde byly splněny všechny požadavky
z hlediska životního prostředí
Ad6) Úřad práce nabízí dotace na zřízení pracovního místa na věřejně prospěšné práce – ZO
vzalo tuto informaci na vědomí.
Ad7) Projednání nového dodatku na svoz komunálního odpadu- po prověření počtu
přistavovaných popelnic ke svozu odpadu je starosta ZO pověřen k jednání s firmou AVE
komunální služby s.r.o. k ujasnění počtu popelnic k fakturaci.
ZO schvaluje nové znění Obecně závazné vyhlášky č.1/2009 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování , sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, kterou se mění článek č. 4 obecně závazné vyhlášky obce č. 4/2008. Sazba poplatku
se zvyšuje na 350,-Kč na osobu a rok .
Ad8) Plán zasedání zastupitelstva obce na II. pololetí 2009:
7.8.; 4.9.; 16.10.; 13.11.; 18.12. 2009
Ad9) Akce setkání občanů a rodáků obce se uskuteční 12.září 2009, zahájení ve 14.00 hod
na návsi u kapličky.

Ad10) Různé:
- další zájemce o připojení k internetu – p. Štěpánková,
- schváleno územní rozhodnutí o umístění stavby II/360 Třebíč – Velké Meziříčí
obchvat úsek Ovčírna –Oslavice,
- soutěž sboru dobrovolných hasičů se uskuteční 19.7.2009,
- úprava zeleně v obci - uzavření dohody o provedení práce s. p. Švecem - 350,-Kč,
- rozpočtové opatření příjmy : položka 1334; 4111; 4113; 4116
- rozpočtové opatření výdaje paragraf: 5169; 3111; 3721; 6117; 6310; 6409
- ZO souhlasí s vyřazením prodaných pozemků Kraji Vysočina z majetku obce.
V Oslavičce dne 26.6.2009
Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

