Zápis č. 12/2010 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 11.12.2010
Přítomni : Dušan Koch, Ing. Šulová Markéta, Ph.D., Mgr. Miroslava Babáčková, Lenka
Dvořáková, Josef Švec, Ing. Vaněk Jaroslav, Ivan Komínek,
dále Bohuslav Kandrnál, Alena Olivová, Romana Kochová, Josef Babáček.
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
3. provedení fyzických inventur a kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce
4. vyhodnocení inventarizace a kontrolní činnosti
5. schválení vydaných obecně závazných vyhlášek
6. informace o zrušení účtu v ČSOB
7. schválení smlouvy o věcném břemenu
8 . schválení smlouvy o převodu zařízení pro šíření internetu
9. schválení rozpočtového provizoria na rok 2011
10. vyhodnocení Mikulášské nadílky
11. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli Ing. Šulová Markéta, Ph.D., Lenka Dvořáková.
Ad 2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny, zpráva o činnosti je součástí
programu zasedání.
Ad 3) Stanovení zastupitelé, členové finančního výboru a inventarizační komise provedli
roční inventuru obecního majetku, majetku SDH, inventarizaci pokladny a bankovních účtů.
Současně finanční výbor provedl kontrolu rozpočtových opatření za rok 2010 a kontrolní
výbor provedl kontrolu jednání zastupitelstva obce a přezkoumal plnění přijatých usnesení.
Ad 4)Vyhodnocení finanční komise – kontrola majetku obce, majetku SDH, inventarizace
pokladny a bankovních účtů proběhla v pořádku. Zastupitelstvo obce schválilo vyřazení
počítače, monitoru a kopírky z majetku obce, které budou předány SDH darovací smlouvou..
Vyhodnocení kontrolního výboru – přijatá usnesení byla splněna, nenašly se žádné závady
(viz zápis kontrolního výboru)
Ad 5) Zastupitelstvo obce schvaluje vydané obecně závazné vyhlášky platné od 26.11.2010.
Ad 6) Zastupitelstvo obce přijalo informace o zrušení účtu v ČSOB.
Ad 7) Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o věcném břemenu od firmy Rekostav
zastupující E.ON pro přípojku k p. Homolovi ke dni 11.12.2010. Věcné břemeno je
zpoplatněno ve výši 1000 Kč.
Ad 8) Zastupitelstvo obce projednalo schválení smlouvy o úplném převodu zařízení pro šíření
internetu v obci Oslavička a místní části Ovčírna a úhradu faktur ve výši 15 000,- Kč a 7200,Kč. K závěrečnému rozhodnutí a konečnému schválení zatím nedošlo. Úkolem starosty je
projednat další návrhy s p. Pospíšilem z firmy Horácko.net. Další jednání proběhne na příštím
zasedání zastupitelstva.

Ad 9) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na leden a únor pro rok 2011
ve výši 50 000,-Kč měsíčně.
Ad 10) Starosta obce děkuje všem účastníkům, kteří se podíleli na Mikulášské nadílce.
Ad 11) Různé:
- protokol z finančního úřadu – zpráva o výsledku kontroly - bez závad
- Kraji Vysočina se zasílá opravená smlouva o poskytnutí dotace POV pro rok 2010
- Program obnovy venkova pro rok 2011 je v jednání, vyřizuje Ing. Šulová Markéta,
Ph.D.
- informace z valné hromady mikroregionu Horácko podal starosta
- kontejnery na posyp chodníků – informace o cenách kontejnerů zajistí p. Švec
- vyřízení opravy požeráku – dohoda o provedení práce pro p. Babáčka
- informace o poslané a akceptované výpovědi pevných linek k 31.12.2010, místo pevné
linky na obecním úřadě se registroval softwarový telefon, který má paušál 20,- Kč na
měsíc. Nové číslo na obecní úřad je 561110960. Číslo veřejné telefonní stanice je
724102888.
- návrhy na PF 2011 pro občany
- koncem roku bude vydán Zpravodaj obce Oslavička
- zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu dle jednotlivých kapitol

V Oslavičce dne 11.12. 2010
Zapsala Miroslava Babáčková

Ověřovatelé zápisu

