Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 24.2.2006 – č. 2/2006
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Nestrašil Rostislav, Švec Josef, Koch Dušan, Sedláková
Lenka, Babáček Josef,
Omluven: Ing Vaněk Jaroslav
Ověřovatelé zápisu: Sedláková Lenka, Babáček Josef
Program

1. volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
3. informace POV 2006
4. informace o veřejném jednání k projednání konceptu ÚP obce Oslavička
5. seznámení s výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 2005
6. plán dlouhodobých bodů jednání zastupitelstva na I. pololetí 2006
7. různé

Ad 1) Starosta obce přivítal členy zastupitelstva obce a zahájil zasedání volbou ověřovatelů
zápisu. Zvoleni byli p. Sedláková Lenka a Babáček Josef.
Ad 2) Kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti:
- všechny úkoly zadané na předešlém zasedání byly splněny,
- vstupu do MAS - MR Velkomezeříčsko a Velkobítešsko
- internetové stránky –www.nasemorava.cz
www.oslavicka.ic.cz
- SURAO – předběžné vytipování lokalit na uložení odpadu – obec nemá zájem o tuto
službu
- financování ZŠ Rudíkov
- sběr starých velkých elektrospotřebičů – předběžná dohoda pro podzimní termín
- bezdrátový internet – nabídka Enviro .cz, Třebíč
- žádost o seznam rodáků - 50-ti letí
- prohrnování sněhu pro zimu 2006-2007 v jednání

Ad 3) Informace POV 2006 – zpracovaná žádost odeslaná na KÚ Jihlava,
nabídka firem na bezdrátový rozhlas.
Ad4) Dne 22.2.2006 na Mě Ú Velké Meziříčí v 10,00 proběhlo jednání ohledně územního
plánu obce Oslavička a následně ve 14.00 jednání na OÚ Oslavička. Ing. Arch. Šilhavá
dopracuje do ÚP výstavbu zastávek v Ovčírně, vybudování protihlukové stěny na obchvatu.
Dalším požadavkem občanů bylo vybudování chodníku nebo cyklostezky podél obchvatu až
po konec katastru směrem na Velké Meziříčí.
Ad5) Seznámení s výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 2005 – přezkoumání
hospodaření provedla p. Kalinová v KÚ Jihlava, nenalezla žádných závažných nedostatků
nebo pochybení.

Ad6) Plán dlouhodobých bodů jednání zastupitelstva obce na I. pololetí 2006:
- březen – POV, rozpočet na 2006
- duben – příprava voleb
- květen –příprava hasičské soutěže
- červen- úprava rozpočtu.
Ad7) Různé:
- jednání s VaK Třebíč – úprava tlaku vody
- kronika obce – povinnost vést kroniku podléhá zákonu o obcích
- žádost o příspěvek ZO ČS včelařů – schváleno 500,-Kč
- kontrolní dny stavby obchvatu od 9.3.2006, poslední 22.6.2006
- České dráhy zaslali oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les.
V Oslavičce 24.2.2006
Zapsala Babáčková Bohumíra
Ověřovatelé zápisu

