Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2011
Datum konání: 18. 4. 2011
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu
Počet členů: 11 (od 18.30 hodin 12, od 18.45 hodin

13)

Zastupitelstvo schválilo:
1) přijetí těchto uchazečů na veřejně prospěšné práce, na dobu určitou, tj. od 1. 5. 2011 do 30. 6.
2011. Pracovní smlouva jim může být prodloužena do 30. 9. 2011, tak jak je uzavřena dohoda mezi
obcí a Úřadem práce v Třebíči o dotování nákladů.
p. Hana Kafková
p. Klára Mafková
p. František Matoušek
p. Jan Petříček
p. Lukáš Petříček
Zbývající tři uchazeči (p. Jarošová Milena, p. Mafková Klára, p. Horká Lenka jsou náhradníci v
případě potřeby obce)
11 pro – 0 proti – 0 zdržel se
2) vyhlášky obce – Požární řád a Řád veřejného pohřebiště
11 pro – 0 proti – 0 zdržel se
3) podat žádost na ČSOB o prodloužení čerpání úvěru na 2. etapu kanalizace
(termín čerpání 30. 4. 2011 nelze dodržet z důvodu nedokončených a nevyfakturovaných prací)
11 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Zastupitelstvo zamítlo:
1)žádost p. Mencáka, Myslibořice 211 o zřízení stánku s občerstvením na obecní louce vedle
„Bílého kříže“
11 pro – 2 zdržel se – 0 proti Zastupitelstvo
bere na vědomí:
1) vyúčtování opravy fasády a výměny oken kulturního domu:
dle faktur oprava fasády stála 230 000 Kč (z toho dotace z programu obnovy venkova 111
000Kč), výměna oken bez zapravení 54 569 Kč a vícepráce, v nichž je demontáž stávajících oken,
zapravení nových, oprava základů, aj.celkem 45 403 Kč. Celkové náklady jsou 329 972 Kč
2) zamítnutí žádosti na Nadaci ČEZ o dotaci na vybudování „Oranžového hřiště“
3) neobdržení dotace na malou zahradní techniku z „Energoregionu 2020“
4) zprávu o bezpečnostní situaci v obci za rok 2010
5) nebudovat na obecní náklady vodovodní přípojku pro čtyři rekreační objekty v části
„Horka“
6) projekt p. Sadílka na připojení základní školy na kanalizační síť.
7) Žádost p. Outulné Olgy o odkoupení části pozemku č. p. 56/1 (za kulturním domem)
8) stížnost p. Murina na překážky na obecní cestě p. č. 3956
9) situaci v bytovém družstvu
10) záměr TJ Sokol na pronájem obecní budovy čp. 212 (bývalá ubytovna)
11) práce na 2. etapě kanalizace

Zastupitelstvo pověřilo starostu:
1) Najít levnější řešení připojení základní školy na kanalizační síť než jaké navrhl
projektant p. Sadílek (náklady stavební části bez technologie 230 tisíc Kč)
2) zaslání dopisu p. Lukášovi, Hartvíkovice 147, aby odstranil do 31. 5. 2011 překážky
na obecní cestě p. č. 3956

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce je uložen k nahlédnutí na obecním úřadě.

Zdeněk Nováček
starosta obce

