Zápis č. 5/07 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 18.5.2007
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Švec Josef, Koch Dušan, Sedláková Lenka,
Ing. Vaněk Jaroslav, Ing. Vaňková Markéta, Chytka Miloslav
Ověřovatelé zápisu: Chytka Miloslav, Ing. Vaňková Markéta
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva
3. informace o postupu přípravných prací k podání žádosti o územní řízení
4. výsledek zjištění zájmu o připojení k bezdrátovému internetu
5. hydrologický průzkum studní
6. informace z jednání rady MR Horácko
7. informace o zahájení územního řízení výstavby další etapy obchvatu
8. informace z jednání s KHS Jihlava
9. různé

Ad 1) Starosta přivítal zastupitele obce na pátém zasedání. Program zahájil volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli p. Chytka Miloslav a sl. Ing. Vaňková Markéta.
Ad2) Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva a zpráva o činnosti:
- všechny úkoly zadané na předešlém zasedání byly splněny,
- výsledek z provedené finanční kontroly je vyvěšen.
Ad3) Informace o postupu přípravných prací k podání žádosti o územní řízení ve věci
zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domků – byly uzavřeny smlouvy o smlouvách
budoucích o prodeji a nájmu s majiteli pozemků určených pro výstavbu RD. Pozemky budou
vykoupeny za cenu 95,-Kč/m2. Dále se jednalo o podání žádosti o dotaci na přepracování
územního plánu obce dle nových požadavků.
Ad4) Zájem o připojení k bezdrátovému internetu projevilo prozatím 12 rodin. Zastupitelstvo
obce odsouhlasilo zavedení bezdrátového internetu do obce. ( Zapojení , přijímač a instalace
pro každého zájemce bude činit cca 3 tis. Kč.)
Ad5) O vypracování hydrogeologického průzkumu studní k žádosti o povolení odběru vody
projevilo osm zájemců. Bude oslovena firma zabývající se tímto průzkumem.
Ad6) Územní řízení o umístění stavby „ Silnice II/360 obchvat obce Oslavička IV. etapa
proběhne 22.5.2007 na MěÚ Velké Meziříčí.

Ad7) Pravděpodobně v termínu od 4. do 8. června proběhne pracovníky KHS Jihlava nové
měření hluku z obchvatu obce.

Ad8) Různé:
- doplnění výstroje zásahové jednotky SDH ( doplnění na osm kompletních obleků),
- proběhla kontrola hydrantů vodovodního řádu – objednávka na opravu poškozených
hydrantů,
- schváleno uvolnění 20 tis. Kč na dětský koutek v části Ovčírna,
- zpráva o vynaložených finančních prostředků na opravy válečných hrobů za rok 2006
– nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky,
- nabídka na poskytnutí nádob na použité rostlinné oleje – obec nemá zájem o tyto
nádoby z důvodu malé nebo žádné produkce těchto olejů,
- OZ odmítli prezentaci obce na nosiče CD,
- plán zasedání na II. pol. 2007:
10.8.; 7.9.; 5.10.;2.11.; 14.12.,
- předání doplněných prvků k bezdrátovému rozhlasu do užívání.

V Oslavičce dne 18.5.2007

Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

