Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 17.12.2012
Přítomni : Dušan Koch, Mgr. Miroslava Nezvalová, Lenka Dvořáková, Josef Švec,
Ivan Komínek, Ing. Vaněk Jaroslav
Omluveni: Ing. Markéta Šulová, Ph.D.
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
3. sestavení inventarizačních komisí, určení dne inventarizace a zasedání
finančního a kontrolního výboru
4. schválení navrženého rozpočtu na rok 2013
5. příprava na POV KV 2013
6. seznámení o volbě zástupců do pracovní skupiny pro dialog o HÚ
7. informace k volbám prezidenta ČR
8. stanovení konání zastupitelstva obce na první pololetí roku 2013
9. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli pan Jaroslav Vaněk a pan Ivan Komínek.
Pro: 6
Proti: 0
Ad 2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny, zpráva o činnosti je součástí
programu zasedání.
Společnost SUS dodala posyp do dvou plastových nádob, které jsou umístěny u Zimů a u
Teplů.
Společnost AVE dodala na obec plastové pytle na komunální odpad, kde si je občané mohou
zapůjčit.
2.1.2012 RovaNET (optická datová síť veřejné správy v kraji vysočina) zahájí územní řízení
v Třebíči.
Zastupitelstvo bylo informováno o valné hromadě mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko,
konané dne 6.12.2012 – schválení návrhu rozpočtu na rok 2013, informace o činnosti za rok
2012 se týkali především MAS (místní akční skupiny) - vystoupení hosta Mgr. Milana Dufka
(MAS MOST Vysočina), nákup energií na burze atd.
Starosta obce děkuje všem účastníkům ,,Mikulášské nadílky“.
Ad 3) 28.12.2012 proběhne inventarizace a zasedání finančního a kontrolního výboru.
Zastupitelstvo stanovilo inventarizační komisi: předseda Lenka Dvořáková, Ing. Markéta
Šulová, Ph.D. , Josef Babáček, Romana Kochová, Josef Švec, Ing. Jaroslav Vaněk.
Ad 4) Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtu na rok 2013 ve výši 1 080 400.
Pro: 6
Proti: 0
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové výhledy na rok 2014 – 2019.
Pro: 6
Proti: 0

Ad 5) POV 2013
- zastupitelstvo projednává návrhy, které se týkají úpravy návsi, obecního
prostranství a úprava prostranství kolem čističky.
Ad 6) Zastupitelstvo bylo seznámeno s volbou zástupců do pracovní skupiny pro dialog o
HÚ. Zástupci se stali: starostka obce Rudíkov Jana Nožičková a starosta obce Oslavice
Ing. Pavel Janoušek.
Ad 7) Zastupitelstvo obce bylo informováno o volbách prezidenta ČR, které se uskuteční ve
dnech 11. a 12. ledna 2013.
Ad 8) Zastupitelstvo obce stanovilo konání zastupitelstev obce na první pololetí roku 2013:
- Leden – 18.1.
- Únor – 15.2.
- Březen – 15.3.
- Duben – 12.4.
- Květen 10.5.
- Červen – 7.6.
Ad 9) Různé:
- Zastupitelstvo bylo informováno o nefunkčnosti pevné telefonní linky na obec –
opravu přislíbil pan Souček.
- Společnost AVE informuje o změně svozu komunálního odpadu – další svoz
bude ve středu 2. ledna 2012.
V Oslavičce dne 17.12.2012
Zapsala Miroslava Nezvalová

Ověřovatelé

