Zápis č. 2/2010 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 19.2.2010
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Koch Dušan, Švec Josef, Chytka Miloslav,
Ing. Vaněk Jaroslav, Ing. Šulová Markéta, Sedláková Lenka,

Ověřovatelé zápisu: Sedláková Lenka, Ing. Vaněk Jaroslav
Program:

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

zahájení a volba ověřovatelů zápisu
kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
situace v prodeji pozemků
informace o odeslání žádosti na dotace na oslavy obce
veřejné osvětlení v nové části obce
příspěvek na provoz ZŠ Rudíkov
projednání dopisu Správy úložišť radioaktivních odpadů
příprava oslav 650. Výročí obce
různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli p. Lenka Sedláková a Ing. Jaroslav Vaněk
Ad2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny.
Zpráva o činnosti:
- starosta obce dohodl s KÚ Jihlava převzetí silnice od křižovatky po odchvat směrem
na Hodov a (slepá ulice) a od křižovatky u rybníka po obchvat směrem na Velké
Meziříčí ( starý úsek silnice II/360),
- byl vydán zpravodaj obce,
- další je součástí ostatních bodů programu zasedání.
Ad3) Všechny pozemky, kromě pozemku č.5, jsou prodány a zapsány do listů vlastnictví na
katastrálním úřadě.
Ad4) Paní Ing Šulová odeslala žádost o dotaci na KÚ Jihlava na slavnost 650 let od první
písemné zmínky o obci, která se bude konat 14.8.2010. Celkem bylo zažádáno o 34500,-Kč,
z čehož je 24500,-Kč spoluúčast obce. Spolu se starostou vytvořili předběžný rozpočet.
Ze získaných dotací za rok 2009 bude obec vracet částku cca 6900,-Kč Podrobnější informace
řešeny v lednu 2009.
Ad5) ZO sděluje, že smlouvy s firmou E.ON o připojení veřejného osvětlení v nové části
obce jsou podepsány, namontovány elektroměry a ulice je osvětlená.
Ad6) ZO odsouhlasilo finanční dar pro ZŠ Rudíkov pro rok 2010 ve výši 20000 Kč a pro
rok 2011 ve výši 30000 Kč za předpokladu, že se nezvýší příspěvky na provoz ZŠ a MŠ.
Ad7) Správa úložišť radioaktivních odpadů zaslala na obec dopis, ve kterém informuje o
konferenci, vztahující se k úložišti radioaktivních odpadů , ze které vzešel návrh na zřízení
pracovní skupiny pro výběr nejvhodnější lokality pro úložiště . Správa úložišť žádá ZO o
stanovisko k vytvoření této skupiny a o vyjádření, zda-li má obec zájem o zastoupení v této
skupině. ZO se vyjádřilo, že má zájem o vytvoření skupiny pro oblast Budišov a deleguje
p. Kandrnála do pracovní skupiny SÚRAA.

Ad8) Oslavy obce – dohoda s hudbou , vytvořen rozpočet na oslavy.

Ad9) Různé:
- schválen rozpočet na rok 2010 příjmy a výdaje ve výši 1407900,-Kč. Podrobný
rozpis byl zveřejněn na úředních deskách, a předběžné rozpočty na roky 2011 a
2012,
- úklid čekáren bude provádět p. Štěpánková Milada – dohoda o provedení práce od
1.3.2010,
- uzavřena nájemní smlouva s krajem Vysočina na uskladnění materiálu po dobu
stavby na část parc.č. 462/1 , celkem 18 m2.

V Oslavičce dne 19.2.2010
Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

