Zápis č. 9/2009 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 4.9.2009
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Koch Dušan, Švec Josef, Chytka Miloslav,
Ing. Vaněk Jaroslav, Ing. Vaňková Markéta, Sedláková Lenka,
Olivová Alena, Babáček Josef, Černá Olga,Kochová Romana
Ověřovatelé zápisu: Chytka Miloslav, Švec Josef
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
3. informace o průběhu stavby infrastruktury
4. schválení podmínek úvěru
5. převedení běžného účtu
6. informace o situaci v prodeji zbývajících pozemků
7. informace závěrečném řízení – Czech -POINT
8 . informace o záchraně památného stromu
9. přípravy na oslavy
10. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli p. Miloslav Chytka a Josef Švec
Ad2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny. Zpráva o činnosti:
- KÚ Jihlava zaslal k připomínkování žádost ZDARU s.r.o.Žďár nad Sázavou o
provozování veřejné vnitrostátní dopravy na lince Křižanov-Velké Meziříčí-Studenec
nádraží , obec. ZO vítá vznik této linky a nemá žádné připomínky k této žádosti.
- MR Horácko zaslal dodatek č. 1 ke stanovám MR. Dodatek řeší změny některých
adres a příspěvek obcí ve výši 15,-Kč na trvale žijícího obyvatele. ZO souhlasí se
zněním dodatku č. 1 ke stanovám MR Horácko.
- Příprava projektu svozu bioodpadů a žádost o předběžný souhlas s umístěním
kontejneru na svoz bioodpadu – ZO má zájem o tento projekt a s umístěním
kontejneru souhlasí.
- Došlo rozhodnutí o uzavírce silnice II/360 v období od 3.10.2009 do 17.10.2009.
- Dohoda o provedení práce pro p. Josefa Švece za sečení trávy – 825,-Kč.
Ad3) Kontrolní dny stavby probíhají pravidelně každý čtvrtek. Stavba probíhá dle
harmonogramu prací – 18.10.2009 by stavba měla být dokončena. Na poslední kontrolní den
jsou přizvání pracovníci MěÚ Velké Meziříčí na předkolaudační jednání.
Ad4) Schválen úvěr od 1.Třebíčské družstevní záložny Třebíč která poskytne úvěr do výše
1 mil. Kč na 10 let za těchto podmínek:
- zástavní právo na bodává OÚ, skladu OÚ a garáže po dobu splatnosti úvěru , tzn. po
dobu 10 let,
- úvěr možno čerpat po zapsání zástavního práva do katastru nemovitostí,
- možnost jednorázové platby bez sankcí,
- úrok z úvěru 6 %,
- ostatní podmínky jsou přiloženy k úvěrové smlouvě,
- prostředky budou čerpány dle potřeb.
ZO souhlasí s přijetím úvěru za těchto podmínek a pověřuje starostu k jednání o uzavření
úvěru.

Protokolárně byly zlikvidovány směnky KB Třebíč na nepřiznaný úvěr z loňského roku a
z úvěru na stavbu OÚ.
Ad5) ZO schválilo převedení běžného účtu z Komerční banky do Československé obchodní
banky, u které byly zřízeny 3 účty ( investiční – na financování stavby, úvěrový účet a běžný
účet). Běžný účet u Komerční banky bude veden do konce roku 2009. Od 1.1.2010 budeme
mít účet jen u ČSOB. Postupně budou informovány všechny instituce, s kterými obec
spolupracuje.
Ad6) Informace o situaci v prodeji zbývajících pozemků – stále jsou neobsazené 3 pozemky.
Ad7) Informace o zřízení místa Czech-POINT – zařízení je nainstalováno – závěrečná zpráva
zpracovaná a odeslána na ministerstvo. Školení na obsluhu bude probíhat v měsíci září a
říjnu 2009 na MěÚ Velké Meziříčí. Zbývá zapojit klientský monitor .
Návrh na umístění „ starého „ PC do společenské místnosti a prodeje kopírky- ZO souhlasí
s tímto návrhem.
Ad8) Informace o záchraně památného stromu – projekt na záchranu dubu se neuskuteční,
protože se strom rozlomil. Odborná firma na ošetření stromů bude žádat o sanaci zbývající
části stromu. Obec přislíbila příspěvek 1000,-Kč.
Ad9) Akce slavnostní setkání s občany a rodáky obce je organizačně zajištěna.
Ad10) Různé:
- na základě Usnesení vlády 967/2009 (článek II) ZO souhlasí dle zákona 221/2009
Sb., kterým se mění zákon 589/1992 Sb., o pojistném na sociální pojištění ( §21a)
s uplatněním slevy a mimořádné slevy na pojistném sociálního pojištění ,
- firma E.ON upozorňuje vlastníky nemovitostí, na jejichž pozemcích rostou stromy
zasahující do vedení el. energie, o prořezávce těchto stromů,
- rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu na dotace a výdaje Czech-POINTU a
další úpravy.

V Oslavičce dne 4.9.2009
Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

