Zápis č. 10/2010 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 8.10.2010
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Koch Dušan, Švec Josef, Chytka Miloslav,
Sedláková Lenka, Ing. Markéta Šulová, Ing. Vaněk Jaroslav
Ověřovatelé zápisu: Dušan Koch, Josef Švec
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
3. informace o jednání ve věci přivedení signálu internetu
4 . příprava voleb
5. průběh opravy silnice II/360
6. dokončení prací plánovaných v programu POV
7. různé
8. zhodnocení práce zastupitelstva obce za uplynulé volební období

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli p. Dušan Koch a Josef Švec.
Ad2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny.
Zpráva o činnosti je předmětem dalšího jednání.
Ad3) Během uplynulého období byly zpřístupněny domácí přijímače internetu, je
zprovozněna nová e-mailová adresa obce: ou.oslavicka@seznam.cz.
Do konce roku budou s účastníky, kteří využívali přístup k internetu přes provoz obce,
vyrovnány zálohy. Platba záloh do konce měsíce září 2010.
Ad4) Organizační průběh voleb do zastupitelstev obcí, které se konají 15. a 16. října 2010 je
zajištěn.
Ad5) Autobusové čekárny do části Ovčírna jsou objednány. Dodavatel Lesy ČR Velká
Bíteš.
Ad6) Do konce října bude provedena oprava :
- vypouštěcího zařízení ( požeráku) včetně odpadní trubky z rybníka Horka – připravit
smlouvu o dílo. Finanční náklady na opravu cca 75 tis. Kč,
- oprava silnice na Hodov cca 50 tis Kč.
Na obě opravy budou poskytnuty dotace z POV.
Ad7) Různé:
- 23.10.2010 od 16.00 hod do 17.00 hod se bude v budově OÚ vybírat druhá splátka
poplatků za svoz odpadu, poplatky za psy a poplatek za odvod dešťové vody do
kanalizace. Týká se jen těch, kdo nemá zaplaceno na celý rok.
Ad8) Na závěr zasedání starosta kladně zhodnotil práci zastupitelů obce za uplynulé volební
období a poděkoval všem za spolupráci.
V Oslavičce dne 8.10.2010
Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

