Zápis č. 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 5.3.2011
Přítomni : Dušan Koch, Ing. Šulová Markéta, Ph.D., Mgr. Miroslava Babáčková, Lenka
Dvořáková, Josef Švec, Ing. Vaněk Jaroslav, Ivan Komínek
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
3. zpráva ze setkání starostů v Budišově
4. schválení navrženého rozpočtu obce pro rok 2011
5. přidělení popisných čísel a schválení předběžných čísel
6. průzkum plošného sběru bioodpadů
7. informace o plánovaném sčítání lidu, domů a bytů
8 . informace o průběhu příprav na POV 2011
9. zvolení zástupce na valnou hromadu ,,Skládka TKO“
10. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli Švec Josef a Ing. Šulová Markéta, Ph.D.
Ad 2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny, zpráva o činnosti je součástí
programu zasedání. Dopis z katastru nemovitostí na kabel vysokého napětí byl kladný.
Základní škola Rudíkov dostala slíbený peněžní dar na zateplení školy ve výši 30 000,-Kč.
Ad 3) Zastupitelé byli informování o setkání starostů s Pracovní skupinou pro dialog o HÚ
v Budišově. Každá vytyčená lokalita má zvolené zástupce. Pro lokalitu ,,Horka“ byli zvoleni
pan Piňos a paní Nožičková. Do roku 2012 se musí vybrat 2 lokality ve kterých se budou
dělat průzkumy. Naše obec je vázána referendem (které se týkalo i průzkumů).
Ad 4) Zastupitelstvo obce schvaluje pravomoc starosty o rozhodnutí o změnách rozpočtu –
rozpočtové opatření. Schválen rozpočet na rok 2011, příjmy a výdaje jsou ve výši 1 103 300,Kč. Podrobný rozpis a předběžné rozpočty na roky 2012 a 2013 byli zveřejněny na úředních
deskách. Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf.
Ad 5) Zastupitelstvo obce je informováno o tom, že starosta ze své pravomoci změnil
evidenční číslo chaty pana Jana 9E na číslo popisné 30 (index domu se nezmění), p. Jan se
díky tomu může přihlásit k trvalému pobytu. Dále zastupitelstvo obce schvaluje přidělení
popisného čísla 42 pro rodinu Teplých.
Ad 6) Informace o nabídce od společnosti AVE na odběrné kontejnery na bioodpad. Obec se
rozhodne na základě zájmu občanů a ceny při vyvážení.
Ad 7) Informace o sčítání lidu, domů a bytů – 8.3. budou rozneseny formuláře na vyplnění.
Obec v úředních hodinách umožňuje občanům, aby si vyplnili formulář v elektronické
podobě.
Ad 8) Informace o POV: žádost byla podána k 31.1, čekáme tedy na vyjádření kraje jakou
částku nám poskytne. Cenovou nabídku na čekárny vypracuje Ing. Kolář a projekt na veřejné
osvětlení se zakreslením čekáren (kvůli stavebnímu povolení) vypracuje Ing. Jelínková.

Ad 9)Zastupitelstvo obce zvolilo zástupce na valnou hromadu ,,Skládka TKO“ p. Josefa
Švece.
Ad 10) Různé:
- 19.5.2011 proběhne sběr nebezpečeného odpadu
- obec poskytuje možnost objednání dvojDVD o mikroregionu Horácko v ceně 40,-Kč
- pošta v Rudíkově se prozatím rušit nebude
- 19.3. od 16. – 17. hodin proběhne výběr poplatků za odpady ve výši
350,-Kč/občan, poplatků za psy 40,-Kč/pes a stočné

V Oslavičce dne 5.3. 2011
Zapsala Miroslava Babáčková

Ověřovatelé zápisu

