Zápis č. 10/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 26.10.2012
Přítomni : Dušan Koch, Mgr. Miroslava Nezvalová, Lenka Dvořáková, Josef Švec,
Ing. Vaněk Jaroslav, Ing. Markéta Šulová, Ph.D., Ivan Komínek
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
3. příprava nové vyhlášky o místních poplatcích komunálního odpadu
4. schválení smluv o zajištění předškolní a školní docházky ve VM
5. seznámení s výsledky jednání VAS Třebíč ohledně spuštění ČOV
6. uzavření POV pro rok 2012 a příprava na POV 2013
7. seznámení s jednáním o změně územního plánu obce
8. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli pan Josef Švec a pan Jaroslav Vaněk.
Pro: 7
Proti: 0
Ad 2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny, zpráva o činnosti je součástí
programu zasedání.
Zastupitelstvo bylo informováno o úpravě okolí kapličky a odsouhlasilo 2 dohody o
provedení práce ohledně úpravy veřejného prostranství pro zúčastnění osoby.
Pro: 7
Proti: 0
SÚRAO zve na konferenci v Praze, ohledně úložišť radioaktivního odpadu.
Mikroregion Velkomeziříčko-Bítešsko pořádá Valnou hromadu dne 29.11.2012 v 15.00.
EKO-KOM nabízí obcím bezplatný pronájem kontejnerů . Zastupitelstvo souhlasí se
zapůjčením kontejnerů na papír a plast. Pro:7 Proti:0
Zastupitelstvo je informováno o rozhodnutí o dodatečném povolení stavby pro rodinný dům
v místní části Ovčírna.
Starosta informoval zastupitele o bezproblémovém průběhu voleb a chválil členy volební
komise za dobře odvedenou práci.
Ad 3) Zastupitelstvo obce připravilo novou vyhlášku o místních poplatcích komunálního
odpadu, která bude vyvěšena na úřední desce.
Ad 4). Zastupitelstvo obce schválilo poplatky pro zajištění předškolní a školní docházky ve
Velkém Meziříčí. V obci navštěvují základní školu 4 žáci ( ZŠ -10 477 za žáka na rok) a
mateřskou školu 1 žák (MŠ – 11 585 za žáka na rok).
Pro:7
Proti. 0
Ad 5) Zastupitelstvo obce bylo informováno o jednání s Vodárenskou společností Třebíč
ohledně spuštění ČOV. Podle požadavků životního prostředí VM je povinností obce pořídit
měrné zařízení ( cca 50 000 – 80 000 cena se liší umístěním zařízení, pokud se bude moci
umístit do čističky je cena levnější). Dále se musí provést vzorky v ceně cca 24 000.

Ad 6) POV 2012:
- musí se odevzdat závěrečná zpráva o vyúčtování poskytnuté dotace (66 373,-Kč
zámková dlažba; 10 000,- projekt; 8 098,- elektřina,práce,revize; 1 806 klempíři)
- celkové náklady jsou 179 000,-Kč a dotace z kraje činí 107 000,-Kč
POV 2013
- zastupitelstvo projednává návrhy
Ad 7) Zastupitelstvo obce bylo informováno o jednání týkající se změny územního plánu
obce, které proběhlo na Městském úřadě ve VM dne 23.12.2012. Změna probíhá, ale čeká se
na poslední stanovisko z půdního fondu. Pokud bude kladné ke schválení dojde do konce roku
2013. Pokud bude záporné, bude probíhat další jednání v Jihlavě a ke konečnému rozhodnutí
dojde nejdříve na jaře 2013.
Ad 8) Různé:
- starosta navrhl koupi nástěnky na volby
- zastupitelstvo bylo informováno o objednávce na dvě nádoby na posyp
- schválení rozpočtového opatření Pro: 7 Proti: 0
V Oslavičce dne 26.10.2012
Zapsala Miroslava Nezvalová

Ověřovatelé

