Zápis č. 1/2010 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 22.1.2010
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Koch Dušan, Švec Josef, Chytka Miloslav,
Ing. Vaněk Jaroslav, Ing. Šulová Markéta, Sedláková Lenka,

Ověřovatelé zápisu: Švec Josef, Koch Dušan
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

zahájení a volba ověřovatelů zápisu
kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
zprávy komise finanční a kontrolní
informace o jednání s krajem Vysočina
informace prodeji pozemků
nájemní smlouva s krajem Vysočina
smlouvy s E.ON
zpráva o vyčíslení dotace POV
rekapitulace finančních prostředků na účtech
příprava oslav 650. Výročí obce
různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli p. Josef Švec a Dušan Koch.
Ad2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny.
Zpráva o činnosti je součástí ostatních bodů programu zasedání.
Ad3) Kontrolní a finanční komise předaly zprávy z kontrol provedených v měsíci prosinci
2009. Nebylo zjištěno žádných nedostatků. ZO vzalo na vědomí tyto zprávy a odsouhlasilo
je.
Ad4) V pondělí 25.1.2010 proběhne jednání s krajem Vysočina ve věci majetkových poměrů
ohledně silnic v obci. Podrobnější informace byly zveřejněny v zápise ze zasedání v měsíci
prosinci 2009.
Ad5) ZO sděluje, že pozemky určené k výstavbě rodinných domků budou uhrazeny do konce
ledna 2010. Stále zůstává jeden pozemek neobsazený. Byla vrácena záloha p. Šubrové.
Ad6) ZO schválilo uzavření nájemní smlouvy s krajem Vysočina o dočasném záboru části
pozemku parc.č. 462/1 o výměře 307 m2 za částku 5,-Kč /m2, celkové nájemné činí 1535,-Kč
Pozemek je v majetku obce a bude dočasně sloužit pro realizaci stavby silnice II/360
Ovčírna – obchvat Oslavice.
Ad7) ZO schválilo podepsání smluv s firmou E.ON o připojení nové části veřejného
osvětlení a ČOV. Byly zaplaceny poplatky a smlouvy odeslány.

Ad8) Ing. Šulová přednesla zprávu o vyčíslení dotace POV za rok 2009 a podala informaci o
žádosti na rok 2010. Jedná se o opravu veřejného prostranství (oprava požeráku a povrchu
návsi) v celkových nákladech 150 tis. Kč (90 tis. dotace + 60 tis. vlastní náklady). Zpráva za
rok 2009 odeslána na KÚ.

Ad9) ZO bylo informováno o stavu finančních prostředků na účtech u peněžních ústavů KB
a ČSOB.
Ad10) Různé:
- 29.1.2010 v 6 hod se bude připravovat rozpočet na rok 2010.

V Oslavičce dne 22.1.2010
Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

