Zápis č. 8/2009 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 7.8.2009
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Koch Dušan, Švec Josef, Chytka Miloslav,
Ing. Vaněk Jaroslav, Ing. Vaňková Markéta, Sedláková Lenka
Ověřovatelé zápisu: Koch Dušan, Ing. Vaněk Jaroslav
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
3. informace o zajištění financování stavby zasíťování pozemků
4. informace o zajištění financování stavby ČOV
5. informace o jednání s firmou AVE komunální služby s.r.o.
6. informace o dotaci z MV ČR
7. nabídky k dodání programu pro řešení spisové služby
8 . projednání petice
9. zhodnocení soutěže
10. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli p. Dušan Koch a Ing. Jaroslav Vaněk.
Ad2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny.
Ad3) Zajištění financování stavby vybudování infrastruktury pro 7 stavebních pozemků obec uzavřela úvěrovou smlouvu s ČSOB ve výši 4.900 tis Kč a následně zaplatila všechny
dlužné faktury firmě Strabag, připraven dodatek ke smlouvě na čistírnu odpadních vod.
OZ schválilo uzavření mandátní smlouvy na technický dozor na stavbu čistírny odpadních
vod s p. Ing. Krámem, Třebíč.
Uzavřen dodatek ke smlouvě se SZIF Praha o prodloužení termínu dokončení stavby do
30.11.2009.
Ad4) Starosta jménem OZ jednal s bankovními subjekty o možnostech financování stavby
čistírny odpadních vod .
Oslovil:
- Českomoravskou záruční a rozvojovou banku, která na výzvu nereagovala,
- 1. Třebíčskou družstevní záložnu, která úvěr přislíbila,
- ČSOB Žďár nad Sázavou , s kterou je v jednání.
Ad5) Obec vyvolala jednání s firmou AVE komunální služby s.r.o. Třebíč . Jedná se rozdíly
v počtech svážených nádob a fakturovaných nádob, kde počet přistavovaných nádob je dle
smlouvy a počet nádob k fakturaci je vyšší. Firma AVE bude minimálně do zimního období
fakturovat počty dle smlouvy.
Ad6) Ministerstvo vnitra ČR Praha poskytlo dotaci na vytvoření Czech POINT na obecním
úředě v Oslavičce. Rozhodnutí ze dne 7.7.2009 došlo 29.7.2009. Technické vybavení dodá
firma PROLOG Velké Meziříčí . Dokončení akce 15.8.2009.
Ad7) K dodání programu pro řešení spisové služby úřadu v rámci nasazení systému
datových stránek byla oslovena firma GORDIC Jihlava, která zašle cenovou nabídku.

Ad8) Hnutí DUHA zaslalo návrh „Petice za změnu procesu vyhledávání hlubinného
úložiště radioaktivních odpadů“. ZO vzalo tuto petici na vědomí a na jeho doporučení jej
starosta předá p. Dusové.
Ad9) Starosta obce kladně zhodnotil zajištění okrskové soutěže v požárním útoku, poděkoval
veliteli SDH za příkladné umístění našeho družstva v soutěži a navrhl dar pro SDH ve výši
2500,-Kč, který ZO následně schválilo.
Ad10) Různé:
- zastupitelé obce mají za úkol připravit pravidla pro využívání všech prostor
obecního úřadu,
- zářijová slavnost setkání rodáků začne ve14.00 hod u kapličky na návsi,
od 15.00 hod bude hrát hudba u obecního úřadu, kde bude zajištěno i občerstvení,
- náklady na opravu internetu činí 3749,-Kč a budou rozpočítány v závěrečném
vyúčtování všem uživatelům, zároveň ale bude odečten jeden měsíční poplatek za
provoz internetu, pro jeho nefunkčnost,
- termín uzavírky silnice II/360 se posouvá od 1.10.2009 do 15.10.2009.

V Oslavičce dne 7.8.2009
Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

