Zápis č. 6/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 15.6.2012
Přítomni : Dušan Koch, Ing. Markéta Šulová, Ph.D., Mgr. Miroslava Nezvalová, Lenka
Dvořáková, Josef Švec, Ing. Vaněk Jaroslav, Ivan Komínek
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zahájení a volba ověřovatelů zápisu
kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
provedení kontrol finančního a kontrolního výboru
informace o hospodaření obce za rok 2011
informace z účasti na exkurzi se zástupci společnosti SURAO
zajištění přípravy na pouťovou zábavu
různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli pan Ivan Komínek a pan Josef Švec.
Pro: 7
Proti: 0
Ad 2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny, zpráva o činnosti je součástí
programu zasedání.
Zastupitelstvo bylo informováno o poslání děkovného dopisu pro obec Baliny za poskytnutí
finančního daru.
Ad 3) Finanční výbor provedl kontrolu dodržování čerpání rozpočtu ke dni 15.6.2012 a
doporučuje úpravu rozpočtu u těchto paragrafů:
Příjmy: § 1032 – činnost v lesním hospodářství; 3725 – komunální odpady
pol. 1122 – daň z příjmu za obce; 1351- výtěžek z provozování loterií-příspěvek státu
Výdaje: § 3745 – péče o vzhled a veřejnou zeleň; 6171- činnost místní správy; 3429 –
zázemí pro využití volného času občanů ; 3330 – příspěvek církvi; 3399 – jubilea občanů;
3639 – daň z převodu nemovitostí; 3722 a 3723 – komunální odpady
Zastupitelé obce schvalují úpravu rozpočtu.
Pro: 7
Proti:0
Kontrolní výbor provedl kontrolu dodržování usnesení zastupitelstva.
Ad 4) Zastupitelstvo obce bylo informováno o kontrole hospodaření obce za rok 2011, které
se konalo dne 29.5.2012. Podrobnější informace najdete na obecní vývěsce.
Ad 5) Zastupitelstvo obce je informováno o účasti starosty obce na exkurzi ve Francii se
zástupci společnosti SURAO, kde navštívili stavbu hlubinného úložiště pro radioaktivní
odpad.
Ad 6) Zastupitelstvo se domluvilo na organizaci pouťové zábavy konané dne 23.6.2012 v 8
hodin.

Ad 7) Různé:
- zastupitelstvo obce přijalo návrh změny územního plánu Oslavička od Ing. Vlasty
Šilhané:
pro:7
proti:0
- firma První telefonní a.s. Jihlava, která se zabývá projektem ROWANet 2011 (optický
kabel) chce uzavřít s obcí smlouvu o věcném břemenu na pozemcích kde kabel povede
- zastupitelstvo bylo informováno o zprávách z valné hromady VelkomeziříčskoBítěšsko – chystá se projekt na nové zařízení pro energetické spalování odpadu v
Jihlavě
V Oslavičce dne 15.6.2012
Zapsala Miroslava Nezvalová

Ověřovatelé

