Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 11.8.2006 – č. 7/2006
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Nestrašil Rostislav, Švec Josef, Koch Dušan, Sedláková
Lenka, Babáček Josef,
Ověřovatelé zápisu: Sedláková Lenka , Babáček Josef
Omluveni: Ing. Vaněk Jaroslav
Program

1. volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
3. informace o přípravě investiční akce
4. informace z jednání kontrolních dnů výstavby obchvatu
5. příprav slavnostního setkání občanů a rodáků
6. informace ze školení starostů
7. informace o postupu prací na realizaci územního plánu obce
8. různé

Ad 1) Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta volbou ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli p.
Josef Babáček a p. Lenka Sedláková
Ad 2) Kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti:
- zadané úkoly byly splněny,
- oprava lávky k vlakové zastávce- práce pokračují
- oprava hlavního uzávěru vody – zatím bez problémů, žádost o výměnu,
- zaměření obce – opravy v mapách,
- valná hromada MR Velkomezeříčsko – Velkobítešsko – program vzdělávání matek
pro rok 2007-2008 .
Ad 3) Informace o přípravě investiční akce – žádost o stavební řízení ( sepsání nájemních
smluv nebo zřízení věcného břemene dotčených pozemků), změna zhotovitele stavby –
Rekostav, s.r.o., Velké Meziříčí – smlouva o dílo.
Ad4) Informace z kontrolních dnů výstavby obchvatu podal pan Švec, který se jich jako
zástupce obce zúčastnil.Od posledního zasedání proběhlo 5 kontrolních dnů. Kontrolní dny se
do konce měsíce srpna 2006 budou konat každý týden – změna hranice pozemku okolo
kanalizace (odtok vody z obchvatu). Předběžné ukončení stavby 15.9.2006.

Ad5) Příprava slavnostního setkání rodáků a občanů výzdobu kapličky zajistí p. Sedláková,
občerstvení členové SDH, hudbu p. Švec, ozvučení akce p. Kandrnál, zajištění úklidu návsi.
Ad6) Informace ze školení starostů ve věci komunálních voleb - volby do zastupitelstev
měst a obcí a I. kolo do senátu proběhnou ve dnech 20. a 21. 10. 2006 a druhé kolo voleb do
senátu ve dnech 27.a 28. 10. 2006. Bude čtyřčlenná volební komise, odměny dle vyhlášky.
Ad7) Informace o postupu prací na realizaci územního plánu obce - ÚPO je připraven ke
schválení.

Ad8) Různé:
- prověření funkčností hydrantů v obci,
- zhotovení odpočinkové lavičky a stolku na cyklostezce u rybníka Horka,
- schválení daru na činnost SDH Oslavička ve výši 5000,-Kč – darovací smlouva,
- schválení dohody o provedení práce pro p. Antonína Lázničku ve výši 240,-Kč –
oprava lávky.
V Oslavičce 11.8..2006
Zapsala Babáčková Bohumíra
Ověřovatelé zápisu

