Zápis č. 11/2008 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 14.11.2008
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Švec Josef, Sedláková Lenka,
Ing. Vaněk Jaroslav, Chytka Miloslav, Ing. Vaňková Markéta
Omluven: Koch Dušan
Ověřovatelé zápisu: Švec Josef, 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
4. informace o postupu prací na odbahnění rybníka
5. informace z jednání dokončení silnice II/360
6. komunikace na Nový Telečkov
7. zimní údržba
8. plán práce na poslední jednání
9. zpráva o práci zastupitelů – jubilea
10. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli p. Josef švec a p. Lenka Sedláková
Ad2) Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva a zpráva o činnosti:
- úkoly zadané na předešlém zasedání byly splněny
- zhodnocení průběhu voleb,
- předána výpověď z pronájmu rybníka
- úprava hřiště.
Ad3) Informace o pokračování prací na zbudování infrastruktury ke stavebním pozemkům a
o čištění potoka:
• OZ projednalo podmínky nabídky úvěru od KB ( pevný úrok se splátkou na
5 let) a předběžně souhlasí s přijetím úvěru od KB, ale současně se hledají
ještě i další možnosti,
• v současné době nejsou obsazeny 2 stavební parcely.
Ad4) Informace o postupu prací na odbahnění rybníka Horka - práce probíhají dle
harmonogramu prací.
Ad5) Informace z ohledně dokončení silnice II/360 – úsek od Ovčírny po obchvat u
Oslavice – silnice se bude rozšiřovat a rovnat, v současné době jedná KÚ s majiteli
pozemků o odkupu dotčených pozemků.
Ad6) Znovu se otevírá problém s vlastníky pozemků pod místní komunikací Oslavička –
Nový Telečkov – OZ souhlasí s dohodou o úhradě daně z nemovitosti pod touto stavbou .
Ad7) Provádění zimní údržby v obci Oslavička – prohrnování traktorem – p. Nestrašil
Rostislav a bude se jednat s p. Kochem Antonínem o údržbě chodníků frézou. Sazby
zůstávají ve stejné výši jako loni.

Ad8) Poslední jednání obecního zastupitelstva proběhne netradičně v úterý dne 9.12.2008,
kdy budou provedeny inventury obecního a hasičského majetku, a budou zasedat i výbory.
Jmenování inventarizačních komisí:
- obecní majetek: Ing. Vaňková, Ing. Vaněk, Kochová Romana , Chytka Miroslav, Ing.
Babáčková
- majetek hasičů : Babáček, Koch , Švec
kontrolní výbor: Olivová, Černá Olga,Sedláková, Kandrnál,
finanční výbor: Ing. Vaňková, Kochová, Babáček.
Ad9) Různé:
- vydaná kniha leteckých snímků – pro obec za cenu cca 180,-Kč, případní zájemci se
přihlásí u zastupitelů obce,
- navrženy novoročenky pro občany,
- informace z valné hromady MR Velkomezeříčsko- Bítýšsko a rady MR Horácko podal
pan starosta ( program POV bude zachován i pro rok 2009, členské příspěvky pro rok
2009 činí 16,-Kč na občana v případě MR Velkomezeříčsko- Bítýšsko a 15,-Kč MR
Horácko),
- SÚRAO – informace o nových lokalitách k uskladnění jaderného odpadu,
- žádost manželů Konečných o změnu pozemku na stavební parcelu – zařazení do
územního plánu obce,
- úprava rozpočtu ( volby, předškolní zařízení).

V Oslavičce dne 14.11.2008
Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

