Zápis č. 8/07 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 7.9.2007
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Švec Josef, Koch Dušan, Sedláková Lenka,
Ing. Vaněk Jaroslav, Ing. Vaňková Markéta, Chytka Miloslav
Ověřovatelé zápisu: Chytka Miloslav, Ing. Markéta Vaňková
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva
3. informace o zahájeném územního řízení
4. informace o instalaci internetu
5. projekt regionální sítě MR Horácko
6. územní plán obce Oslavička
7. informace z jednání o svozu odpadu
8. rozhodnutí o řešení škod z povodně
9. setkání rodáků
10. různé

Ad 1) Zasedání zastupitelů obce zahájil p. starosta volbou ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli
sl. Ing. Markéta Vaňková a p. Chytka Miloslav
Ad2) Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva a zpráva o činnosti:
úkoly zadané na předešlém zasedání byly splněny:
dětské hřiště – provedeny zemní úpravy, jednání s p. Komínkem o nájemní smlouvě,
údržba okolo komunikace na Hodov provedena - pročištění žlabu.
Ad3) Informace o zahájeném územním řízení – územní řízení stále není schváleno, je ve fázi
dokončení. S firmou EURONEST Třebíč jednala Ing. Markéta Vaňková a p. Kadrnál
Bohuslav. Byla podaná výzva na veřejnou zakázku na „ Zpracování projektové žádosti o
dotaci z fondu EU – veřejné zdroje pro obec Oslavička ve věci technické infrastruktury pro
7 RD v katastru obce“.
Ad4) Instalace bezdrátového internetu – po osazení sloupu na křižovatce ( další sloup vedle
sloupu el. vedení) bude ihned zaveden internet a možné napojení pro občany.
Ad5) Projekt regionální sítě MR Horácko – 6.9.2007 se sešla rada MR Horácko, kde byly
nabídnuty 2 varianty: 1. od Velkého Meziříčí směrem na Třebíč a 2. pokrývá obce MR
Horácko - síť MR – vše záleží na zadání výzvy z EU (projekt celkem za 50 mil Kč)
Ad6) Územní plán obce Oslavička – 5.9.2007 se uskutečnilo veřejné projednávání návrhu
ÚPO, kde nebyly vzneseny žádné připomínky. Územní plán je schválen.
Ad7) Jednání s novým ředitelem p. Coufalem o projednávání nové dohody o svozu odpadu
se nekonalo a bude se tento problém řešit dále.

Ad8) Z důvodu nedávné povodně, která zasáhla naši obec, je nutné pročištění bezejmenného
potoka od silnice po mostek a dále pod tlakem vyčistit zatrubněnou část potoka. Dále se
zjišťují možnosti regulace potoka Oslavička ( s. fy Lesy ČR).
Pan starosta a celé zastupitelstvo děkují všem občanům, kteří se podíleli na odstranění
škod ze záplav.
Ad9) Slavnost k příležitosti setkání občanů a rodáků je připravena.
Ad10) Různé:
- sběr železného šrotu - od 21. do 25. 9. 2007 bude na návsi přistaven kontejner,
- schválení zařazení drobného dlouhodobého majetku do užívání,
- dne 15.9.07 od 16 hod do 17 hod se budou vybírat poplatky za odpad ( na II.
pololetí). Týká se to jen občanů, kteří si platbu rozložili na dvě splátky,
- bude provedeno pročistění lesa Čeperák a zimní nátěr stromků,
- předány podklady o POV na Mě Ú Velké Meziříčí.

V Oslavičce dne 7.9.2007

Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

