Zápis č. 12 ze zasedání zastupitelstva obce, konané ve dnech
17. a 18. prosince 2009
Přítomni: Chytka Miloslav, Kandrnál Bohuslav, Koch Dušan, Sedláková Lenka,
Švec Josef, Ing. Šulová Markéta, Ing. Vaněk Jaroslav, účetní obce Ing.Babáčková
Bohumíra, která byla ze samotného jednání zastupitelů omluvena a členové
komise finanční a kontrolní – Babáček Josef, Černá Olga, Kochová Romana a
Olivová Alena
Ověřovatelé zápisu: Ing. Šulová Markéta, Chytka Miloslav
Program:
1. Zahájení, schválení navrženého programu a volba ověřovatelů zápisu
2. Kontrola plnění úkolů z minulých zastupitelstev a zpráva o činnosti
3. Provedení fyzických inventur a kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce
4. Vyhodnocení inventarizace a kontrolní činnosti
5. Projednání a schválení rozpočtového opatření na měsíce 01 a 02 roku 2010
6. Informace o žádostech o proplacení přislíbených dotací z MMR ČR a SZIF
7. Projednání návrhu firmy AVE na úpravu cen pro rok 2010
8. Průběh jednání s krajem Vysočina, ohledně silnice Oslavička – Nový Telečkov
9. Informace o vytýčení pozemků dle opravy silnice II/360
10. Projednání návrhů akcí vhodných k zařazení do POV 2010
11. Vyhodnocení výše poplatků za užívání internetu, návrh na vyrovnání s uživateli
12. Příprava na oslavy 650. výročí první písemné zmínky o obci
13. Zpráva o tematickém zájezdu s firmou AVE do Rakouska
14. Různé
Ad 1/ Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli jednohlasně Ing. Šulová Markéta a Chytka Miloslav
Ad2/ Úkoly ze zastupitelstva byly splněny. Smlouva s E-0N na zvýhodnění tarifu el energie
pro veřejné osvětlení v roce 2011 byla uzavřena. Byla zrušena dodávka Sbírky zákonů

v papírové podobě a schváleno objednání dodávek Zákonů na CD ve čtvrtletních intervalech.
Činnost od posledního jednání je postihnuta v dalších bodech jednání
Ad3 a 4/ Vzhledem k zaneprázdnění některých členů zastupitelstva a komisí, bylo
rozhodnuto, že fyzické inventury majetku budou provedeny dne 17.12. v 17 hodin a
kontrolní komise se sejde dle plánu 18.12. v 18 hodin. Samotné jednání zastupitelstva bylo
pak naplánováno na 20 hodin, téhož dne. Inventarizační komise neshledala rozdílů
v kontrolovaném majetku a kontrolní komise pouze upozornila, že v zápise ze zastupitelstva
z června 2009, není uvedena přítomnost členů finanční a kontrolní komise. Předsedové
komisí připraví do příštího jednání zastupitelstva zprávu o své činnosti
Ad 5/ Vzhledem k očekávanému pozdějšímu proplacení dotace ze SZIF a následného
převedení těchto prostředků do ČSOB k umoření úvěru, kdy pak budou změněny bankou
stávající měsíční platby úroků a úhrady úvěru bylo navrženo, aby zastupitelstvo obce
pracovalo v měsíci lednu a únoru 2010 s rozpočtovým provizoriem. Navrhovaná měsíční výše
činí 80 tis. Kč a po vyjasnění situace bude pak přijat řádný rozpočet na rok 2010. Tento návrh
byl jednohlasně přijat
Ad 6/ Starosta informoval zastupitele o situaci v žádostech o proplacení dotací. Dotace
z MMR ČR byla již proplacena v závěru roku 2008, ve výši 350 000,- Kč. Zde bylo nutno
vypracovat v termínu do 30.11.t.r. závěrečnou zprávu, která byla skutečně v termínu
odeslána. Rovněž v termínu do 30.11. t.r. měla být vypracována závěrečná zpráva a žádost o
proplacení přislíbené dotace ve výši 2 074 000,- Kč. Po kolaudaci (05.11.2009), byla zahájena
ihned příprava k vypracování těchto dokumentů za přispění firmy EURONEST z Třebíče,
dokumentace byla předána v termínu na SZIF a dne 15.12.2009 proběhla fyzická kontrola jak
dokladové části na OÚ v Oslavičce, tak přímo skutečný stav na vybudované infrastruktuře pro
7 stavebních míst. Vše bylo shledáno v pořádku, dotace bude proplacena v očekávané výši,
bohužel v pozdějším termínu (březen 2010). Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí a
pověřují starostu obce jednáním s ČSOB, aby tato vzala tuto změnu termínu na vědomí
Ad 7/ Starosta seznámil zastupitele s návrhem dodatku č. 17 ke Smlouvě o svozu a likvidaci
komunálního odpadu firmou AVE, kde dochází k navýšení plateb za svoz odpadu. Zastupitelé
o tomto již jednali na svém zasedání dne 26.06.2009, kdy bylo rozhodnuto o změně ve
Vyhlášce o odpadech, kdy poplatek občanů se zvyšuje na 350,- Kč za osobu a rok. Zastupitelé
souhlasili s podpisem dodatku č.17 a potvrdili jednohlasně své rozhodnutí o navýšení
poplatku občanů
Ad 8/ Starosta informoval zastupitele o průběhu jednání s krajem Vysočina o možnosti
převzetí silnice II/360 – průtah obcí do vlastnictví obce, kdy tento návrh kraje zastupitelé
negují. Naproti tomu obec požaduje, aby kraj převzal do svého vlastnictví a to bezúplatně
silnici z Oslavičky do Nového Telečkova. Starosta Nového Telečkova tento návrh vítá.
Zodpovědní úředníci kraje požádali o přesunutí termínu jednání o této záležitosti do ledna
2010. V tomto momentě je jasné, že obec přebere do svého vlastnictví část slepé silnice na

Hodov, od křižovatky z Oslavičky po zaslepení obchvatem. Dále přebere obec do svého
vlastnictví starou silnici od rybníku (křižovatka na Telečkov), po sjezd u Ovčírny. Zastupitelé
pověřují starostu dalším jednáním
Ad 9/ Vytýčení hranic pozemků obce a jednotlivých vlastníků v návaznosti na obchvat obce
proběhlo dnešní den v dopoledních hodinách. Závěry jsou očekávány v březnu 2010
Ad 10/ Byl proveden výběr oprav obecního majetku, kdy náklady by byly částečně kryty
z dotace kraje Programu Obnovy Venkova 2010. Zastupitelé rozhodli, že bude provedena
oprava „požeráku“ na rybníku Horka a zbývající prostředky budou využity na dosprávku
povrchu návsi a obecních vozovek (havarijní stavy). Zastupitelé pověřují starostu a Markétu
Šulovou přípravou podkladů žádosti o dotaci
Ad 11/ V tomto bodu projednali zastupitelé užívání internetu občany a bylo rozhodnuto, že
Ing. Babáčková a Ing. Šulová připraví vyúčtování plateb za rok 2009, vyhodnotí náklady na
tuto činnost a vypočtou částku, která se bude uživatelům vracet na jejich účet. Při této
příležitosti provedou kontrolu plateb za užívání internetu. Měsíční platba zůstává pro rok
2010 ve stejné výši. Dále v tomto bodě informoval starosta o změně operátora, neboť
vzhledem k nezájmu společnosti GTS Novera, převzala tuto službu společnost T – MOBILE.
Následně bylo rozhodnuto zrušit pevnou linku na Obecním úřadě, neboť je využívána
minimálně
Ad 12/ Bylo rozhodnuto, že stálým bodem programu jednání zastupitelstva bude bod o
přípravě oslav 650 výročí první písemné zmínky o obci. Na přípravě tohoto bodu se podílí
všichni zastupitelé a je zde řešena příprava oslav a organizační práce. Zastupitelé pověřují
starostu a Ing. Šulovou přípravou žádosti o dotaci na kraj Vysočinu na tuto akci
Ad 13/ Pan Švec informoval krátce o zájezdu do Rakouska, který organizovala firma AVE.
Zástupci obcí byli seznámeni s odpadovým hospodářstvím v oblasti okolo města Lince a byla
jim umožněna návštěva spalovny odpadu, míst třídění odpadu, míst recyklace např. starých
ledniček atd.. Bylo konstatováno, že v oblasti třídění a likvidace odpadů je nutno v našich
podmínkách udělat ještě mnoho práce tak, aby se vyrovnaly podmínky jako např. v Rakousku
Ad 14/
- starosta informoval o děkovném dopise, který zaslal starostovi města Velké
Meziříčí panu Bradáčovi za příkladnou pomoc jednotlivých odborů při realizaci investičních
akcí v obci a následně při přípravě žádosti o dotaci
- byla schválena informace, že Ing. Krámovi bude proplacena faktura za stavební
dozor 8 000,- Kč. Zbývající částka pak bude proplacena až po zkušebním provozu ČOV
- žádost o schválení znaku a praporu obce byla zaslána do poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Jednání příslušné komise se očekává v dubnu 2010

- pan Koch informoval, že žádost o připojení nového veřejného osvětlení a ČOV
k elektrické síti byla podána
- byly schváleny termíny jednání zastupitelstva obce v roce 2010 pro I.pololetí:
22.01., 19.02., 19.03., 16.04., 14.05., 11.06.
- vyhodnocení POV roku 2009 bude připraveno v průběhu ledna 2010. Vyhodnocení
připraví a v termínu odešle - /starosta a Ing. Šulová/
- Ing. Vaněk jménem zastupitelů poděkoval starostovi za zdárné ukončení dotovaných
investičních akcí a zhodnotil jeho osobní nasazení v této záležitosti. Mimo jiné připomněl i
osobní ekonomickou náročnost řízení těchto dvou staveb, kde náklady bral na sebe starosta
a srovnal tyto výdaje s výší pravidelné odměny určené pro starostu obce. Poukázal i na
psychické nároky při zajišťování finančních prostředků na dohotovení staveb. Navrhnul pro
pana Bohuslava Kandrnála odměnu, kdy její výše byla diskutována zastupiteli obce a na závěr
požádal místostarostu obce pana Dušana Kocha, aby nechal hlasovat o odměně 20 000,- Kč.
Zastupitelé výši odměny schválili v navržené výši jednomyslně, starosta se hlasování zdržel.
Zastupitelé dále pověřili starostu obce, aby dle svého uvážení připravil návrh odměn pro ty
zastupitele, kteří mu při investičních akcích nejvíce pomáhali
- starosta v závěru poděkoval všem zastupitelům za aktivní práci v roce 2009 a
připomněl, že rok 2010 je rokem volebním, kdy v listopadu se budou konat volby nových
zastupitelů obce. Popřál všem krásné a klidné svátky vánoční a do roku 2010 mnoho zdraví a
osobních úspěchů

V Oslavičce dne 19.12.2009

Zapsal: Bohuslav Kandrnál

Ověřovatelé zápisu:

