Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 27.6.2013
Přítomni : Dušan Koch, Ing. Markéta Šulová, Ph.D., Mgr. Miroslava Nezvalová, Lenka
Dvořáková, Ing. Vaněk Jaroslav, Ivan Komínek
Omluveni: Josef Švec
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
3. provedení kontrol finančního a kontrolního výboru
4. seznámení s postupem prací na POV KV 2013
5. schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oslavička za rok 2013
6. schválení účetní závěrky za rok 2012
7. příprava na sraz rodáků naší obce
8. žádost o finanční příspěvek pro nemocnici v Třebíči
9. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou ověřovatelů
zápisu. Zvoleni byli paní Markéta Šulová a pan Jaroslav Vaněk.
Pro:6
Proti:0
Ad 2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny, zpráva o činnosti je součástí programu
zasedání.
Zastupitelstvo bylo informováno o:
- nabídce kurzů pro rok 2013/2014 ze ZŠ Rudíkov
- dopisu ze SÚRAO – vrty v lokalitě Kraví hora jsou schváleny Ministerstvem průmyslu a
obchodu, do roku 2015 musí najít druhou lokalitu pro vrty, 2016 – 2018 proběhnou vrty
- změně územního plánu (nabití právní moci cca příští týden)
Ad 3) Závěr finančního a kontrolního výboru viz zápis.
Ad 4) POV 2013:
- Vodárenská a.s. Třebíč- jejich technická divize vybudovala měření průtoku odpadních vod na
odtoku z ČOV
Ad 5) Starosta seznámil zastupitele se zněním zprávy o výsledku hospodaření obce a závěrečným
účtem obce za rok 2012. Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku hospodaření a závěrečný
účet obce Oslavička za rok 2012 bez výhrad, souhlasí se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Oslavička za rok 2012 bez chyb a nedostatků.
Pro:6
Proti:0
Ad 6) Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2012.
Pro:6
Proti:0
Ad 7) Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek pro nemocnici Třebíč ve výši 1000,-Kč.
Pro:6
Proti:0
Ad 8) Předběžné datum uskutečnění ,,Setkání rodáků“ je 7.9.2013 (bude upřesněno).
Ad 9) Různé:
- zastupitelstvo obce schválilo odměnu paní účetní ve výši 2000,-Kč
Pro:6
Proti:0
V Oslavičce dne 27.6.2013
Zapsala Miroslava Nezvalová

Ověřovatelé

