Zápis č. 11/2010 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 26.11.2010

Přítomni : Koch Dušan, Mgr. Miroslava Babáčková, Lenka Dvořáková, Švec Josef,
Ing. Vaněk Jaroslav, Ivan Komínek
Omluveni: Ing. Markéta Šulová, Ph.D.
Ověřovatelé zápisu: Ivan Komínek, Josef Švec
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. zpráva o činnosti od ustanovujícího zastupitelstva
3. schválení obecně závazných vyhlášek
4 . schválení a uskutečnění Mikulášské nadílky pro děti do patnácti let
5. informace o zrušení účtu v Komerční bance Třebíč
6. informace o pokračujících prací na rybníku Horka
7. schválení jednoročního výběru poplatků
8. schválení a přidělení domovního čísla
9. informace o správném zapsání budovy OÚ na KÚ
10. schválení jednoroční odměny za odběr pošty pro OÚ

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli p. Ivan Komínek a Josef Švec.
Ad2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny.
Zpráva o činnosti je předmětem dalšího jednání.
Ad3) Zastupitelstvo obce projednalo znění vyhlášek: poplatků za psů, poplatku za svoz
komunálního odpadu, poplatku za využití veřejného prostranství. Nové znění vyhlášek se
vydává z důvodů platnosti nového daňového řádu, který bude v platnosti od 1.1.2011. Celé
znění vyhlášek je vyvěšeno na úředních deskách spolu se zápisem.
Ad4) Zastupitelstvo projednalo uskutečnění Mikulášské nadílky pro děti do patnácti let.
,,Mikuláš s čerty a andělem přijde 5.12. po šesté hodině večerní.“
Ad5) Během minulého týdne byl zrušen účet v KB v Třebíči, v platnosti zůstává účet vedený
v ČSOB ve Velkém Meziříčí.
Ad6) Probíhá oprava požeráku a hráze na rybníku Horka (vybudování opěrné zdi) – práce
budou ukončeny do konce listopadu 2010.
Ad7) Zastupitelstvo obce schválilo jednoroční výběr poplatků za svoz komunálního odpadu a
poplatků ze psů vždy do 30.4. (viz vyhlášky). Ceny poplatků jsou stejné jako v roce 2010.
Ad8) Na základě kolaudačního rozhodnutí bylo schváleno a přiděleno manželům
Weidenhoferovým domovní číslo 43.
Ad 9) Na KÚ ve Velkém Meziříčí byla provedena oprava zápisu budovy Obecního úřadu
Oslavička, která byla omylem zapsána v KÚ Valdíkov.

Ad 10) Zastupitelstvo schvaluje uzavření dohody o provedení práce s paní Janou
Nestrašilovou na přebírání pošty pro obecní úřad od 1.1.2010 do 31.12. 2010 s odměnou 500,Kč.
Ad 11) Různé:
-

úprava rozpočtu – zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpočtu pro listopad 2010 dle jednotlivých
kapitol

-

stanovení inventur – zastupitelstvo obce vyhlašuje zahájení konání inventur dne 11.12. 2010
v 18.00

-

stanovení inventarizačních komisí
o

inventura majetku obce – členové finančního výboru (Dvořáková Lenka, Kochová
Romana, Babáček Josef, Ing. Šulová Markéta, Ph.D., )

o

inventura majetku hasičů – Švec Josef, Sedlák Aleš, Ing. Vaněk Jaroslav

-

kontrolní výbor se sejde rovněž 11.12.2010 v 18.00 – členové kontrolního výboru(Komínek
Ivan, Olivová Alena, Kandrnál Bohuslav)

-

zastupitelstvo obce schvaluje zrušení pevné linky veřejné telefonní stanice, která bude
nahrazena mobilním telefonem s číslem 724102888. Po dobu výpovědní lhůty asi měsíc
budou přístupná obě dvě čísla (568878217 i 724102888).

-

na zasedání dalšího zastupitelstva přislíbili svoji účast pracovníci SURAA Praha-bližší informace
budou zveřejněny na úřední desce

V Oslavičce dne 28.11.2010
Zapsala Babáčková Miroslava

Ověřovatelé zápisu

