Zápis č. 8/2008 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 8.8.2008
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Švec Josef, Koch Dušan, Sedláková Lenka,
Ing. Vaněk Jaroslav, Chytka Miloslav, Ing. Vaňková Markéta
Ověřovatelé zápisu: Koch Dušan, Sedláková Lenka
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva a zpráva o činnosti
3. informace o budování infrastruktury ke stavebním pozemkům a o čištění
rybníka
4. informace o zahájení prací na akci stavby obchvatu
5. zpravodaj obce
6. setkání rodáků
7. příprava vzpomínkového dne k 50 letům založení SDH
8. různé

Ad 1) Zasedání zahájil starosta obce uvítáním členů zastupitelstva a odsouhlasením
navrženého programu. Dále zastupitelé zvolili ověřovatele zápisu a to p. Lenku Sedlákovou
a p. Dušana Kocha.
Ad2) Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva a zpráva o činnosti:
- úkoly zadané na předešlém zasedání byly splněny,
- na červnovém mimořádném zasedání zastupitelé obce posoudili výsledky hodnotících
komisí na výběrová řízení na akce zbudování infrastruktury a odbahnění rybníka
- dále reagovali na intervenci p. Kaliny o směně pozemku – v platnosti zůstává původní
rozhodnutí ZO, které bylo sděleno právnímu zástupci p. Kaliny.
Ad3) Informace o pokračování prací na zbudování infrastruktury ke stavebním pozemkům –
byla vystavena plná moc pro Ing. Kráma k zastupování obce ve věci výstavby a uzavřena
mandátní smlouva na stavební dozor k této akci ( mandátní smlouva uzavřena na dobu 10
měsíců). Rovněž byla uzavřena mandátní smlouva na dozor při odbahnění rybníka s firmou
REASON .r.o. Náměšť nad Oslavou , zastoupenou Ing. Bartesem.
Schváleny a uzavřeny smlouvy o dílo:
1) na výstavbu infrastruktury ke stavebním pozemkům s firmou STRABAG, a.s.,Pelhřimov,
2) na odbahnění rybníka s firmou SOFI stav, s.r.o. Rudíkov.
Ad4) Informace o zahájení prací na výstavbě druhé etapy obchvatu obce – dne 8.8.2008
proběhlo na obecním úřadě v Oslavičce předání staveniště. Kontrolní dny stavby budou
probíhat na OÚ v Oslavičce - následující bude 28.8.2008.
Ad5) OZ se seznámilo s textem zpravodaje obce Oslavička a schválilo jej.
Ad6) Setkání rodáků se uskuteční dne 13.9.2008 a bude zahájeno v 15. hod mší svatou u
kapličky na návsi obce. Po té se rodáci a hosté přesunou do prostoru za obecním úřadem .
Ad7) Vzpomínkový den k 50. výročí založení SDH v obci Oslavička bude v období na
přelomu měsíců května a června 2009. Nutná dohoda s členy SDH na programu oslav.

Ad10) Různé:
- sběr železného šrotu v měsíci září , po setkání rodáků,
- volby do zastupitelstva krajského úřadu a do senátu se budou konat ve dnech 17.10. a
18.10.2008, popřípadě druhé kolo senátních voleb ve dnech 24.10. a 25.10.2008,
- bude jednáno o pronájmu pozemku dětského hřiště v části Ovčírna s p. Komínkem,
- napojení dalšího uživatele internetu – p. Kubát ( platba na září v měsíci srpnu 2008).
V Oslavičce dne 8.8.2008
Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

