Zápis č. 4/2010 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 16.4.2010
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Koch Dušan, Švec Josef, Chytka Miloslav,
Ing. Vaněk Jaroslav, Ing. Šulová Markéta, Sedláková Lenka

Ověřovatelé zápisu: Josef Švec, Dušan Koch
Program:

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

zahájení a volba ověřovatelů zápisu
kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
prodej pozemku
informace z jednání starosty na SZIF
projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oslavička
informace o záměrech valné hromady svazku obcí Skládka TKO
informace o přidělení dotace z kraje Vysočina
informace o připravovaném sčítání lidu, domů a bytů
volby
příprava oslav
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:
- předání vodovodu svazku VaK Třebíč,
- doporučení udělení navrhovaných symbolů pro obec Oslavička,
- jednání o elektronické zabezpečení budovy OÚ – nabídky,
- p. Kalina opětovně žádá o vykoupení nebo nájem pozemků pod silnicí OslavičkaNový Telečkov- ZO nesouhlasí s podanou žádostí.

Ad3) Zastupitelstvo obce sděluje, že pozemky určené pro výstavbu RD byly podepsáním
smlouvy na 7 pozemek prodány.
Ad4) Starosta obce jednal na SZIF v Brně ohledně proplacení dotací a bylo mu sděleno, že
smlouvy byly odeslány do Prahy k posledním podpisům.
Ad5) ZO projednalo zprávu o výsledku hospodaření a závěrečný účet obce Oslavička za rok
2009 a souhlasí se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Oslavička za rok
2009 s výrokem bez výhrad.
Současně starosta navrhl odměnu pro účetní ve výši 2000,-Kč, se kterou ZO souhlasili.
Ad6) Starosta informoval zastupitele o valné hromadě svazku obcí Skládka TKO – poplatek
svazku 5,-Kč/ obyvatel, celkem obec zaplatí 500,-Kč.

Ad7) Kraj Vysočina přidělil dotaci k příležitosti oslav obce ve výši 9200,-Kč.

Ad8) Informace o sčítání lidu, domů a bytů - ČSÚ žádá obec o provedení inventury číselné
řady domů a parcelních čísel.

Ad9) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne ve dnech 28. a 29. května
2010. Starosta se bude řídit harmonogramem přípravy voleb zaslaného krajským úřadem
kraje Vysočina.
Ad10) Starosta obce připravil harmonogram prací přípravy oslav 650. výročí od první
písemné zmínky o obci.
Ad11) Různé:
- 24.4.2010 od 16.00 hod do 17.00 hod se budou v budově OÚ vybírat poplatky za
svoz odpadu ve výši 350,-Kč za obyvatele, poplatky za psy ve výši 40,-Kč za psa a
poplatek za odvod dešťové vody do kanalizace,
- ZO souhlasí s trasou autobusové linky Velké Meziříčí-Budišov-Hodov-Studenec,
- 23.4.2010 v 9,00 hod se koná valná hromada svazku VaK Třebíč,
- 24.4.2010 se koná valná hromada MR Horácko .

V Oslavičce dne 16.4..2010
Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

