Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 6.10.2006 – č. 9/2006
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Nestrašil Rostislav, Švec Josef, Koch Dušan, Sedláková
Lenka, Babáček Josef, Ing. Vaněk Jaroslav
Ověřovatelé zápisu: Babáček Josef, Švec Josef
Program:

1. volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
3. informace o investiční akci
4. informace z kolaudačního řízení rekonstrukce NN
5. příprava komunálních voleb
6. územní plán obce
7. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce na posledním zasedání v tomto volebním období a
zahájil zasedání volbou ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli p.Babáček Josef a pan Švec Josef.
Ad 2) Kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti:
- zadané úkoly byly splněny,
- dokončena lávka přes potok,
- prodej pečiva na OÚ nebude uskutečněn pro malý zájem občanů.
Ad 3) Informace o investiční akci – dokončení akce bude provedeno po dodání sloupů
veřejného osvětlení . Doklady pro uvolnění dotací z KÚ byly dodány na MěÚ Velké Meziříčí.
Ad4) Dne 9.10.2006 proběhla kolaudace rekonstrukce vedení nízkého napětí v části obce
Ovčírna.
Ad5) Složení volební komise pro volby do zastupitelstev obcí a doplňující volby do senátu
konané dne 20.a 21. 10. 2006; případné druhé kolo doplňujících voleb do senátu 27. a
28.10.2006 :
- předseda:
Kochová Romana
- zapisovatel:
Sedlák Aleš
- členové:
Olivová Iva
Babáčková Miroslava
Ad6) Územní plán obce – došlo vyjádření KÚ Jihlava se souhlasem souborného stanoviska
a po té bude zpracována konečná verze územního plánu p. Ing. Šilhavou.
Usnesení: zastupitelstvo souhlasí s návrhem souborného stanoviska ke konceptu územního
plánu obce Oslavička.
Ad7)
-

Různé:
odsouhlasen nákup radlice na prohrnování sněhu
vyčištění lesa Spáleniny – svépomocí,
údržba lesa Čeperák – zadáno firmě ( prořezání, nátěr),
oprava nové dráhy pro hasiče – výsadba keřů po svahu na zpevnění svahu,
oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 16.10.; 20.10. a 25.10.2006 od 7.30
do 15.30 hod.

Po ukončení zasedání starosta poděkoval všem zastupitelům za práci v průběhu celého
volebního období.

V Oslavičce dne 6.10.2006

Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

