Zápis č. 10/2009 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 16.10.2009
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Koch Dušan, Švec Josef, Chytka Miloslav,
Ing. Vaněk Jaroslav, Ing. Šulová Markéta, Sedláková Lenka,

Ověřovatelé zápisu: Ing. Šulová Markéta, Koch Dušan
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
3. informace o průběhu stavby infrastruktury
4. informace o průběhu jednání s 1. Třebíčskou družstevní záložnou
5. informace o jednání se společností EURONEST Třebíč
6. informace o situaci v prodeji zbývajících pozemků
7. informace o monitorovací zprávě – Czech -POINT
8 . informace o vydání povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
9. zhodnocení slavnostní akce setkání rodáků
10. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli p. Ing. Markéta Šulová a Dušan Koch.
Ad2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny.
Zpráva o činnosti:
- poslední kontrolní den stavby II. etapy obchvatu obce Oslavička se koná 20.10.2009,
- žádost o vyjádření obce k vlastnictví pozemků , týkající se výstavby III.etapy stavby
obchvatu obce Oslavička – obec nevlastní v této oblasti žádné nemovitosti,
- krajský úřad kraje Vysočina žádá obec o převzetí stávající komunikace II/360 –
silnice druhé třídy a III/39013 – silnice třetí třídy do místních komunikací- ZO
nesouhlasí s převzetím vozovky II/360 z důvodu dopravní obslužnosti,
- žádost o vyjádření k udělení licence na trati Třebíč – Žďár nad Sázavou – bez
připomínek.
Ad3) Informace k výstavbě infrastruktury pro 7 rodinných domů- provedena závěrečná
kontrolní prohlídka stavby, 5.11.2009 proběhne kolaudace stavby – bez připomínek.
Ad4) Závěrečná jednání s 1. Třebíčskou družstevní záložnou – při vložení návrhu zástavy
budovy garáží do katastru nemovitostí došlo k nesrovnalostem – vyřeší starosta. V zástavě
pro úvěr na čističku zůstává budova obecního úřadu a skladu. Z tohoto důvodu dojde i ke
změně pojistky na budovu OÚ, garáží, skladu,kapličky a čekáren.
Ad5)Firma EURONEST Třebíč zpracuje podání žádosti na proplacení dotace na SZIF
v Brně – 22.10.2009 proběhne předání dokumentů k žádosti o dotaci.
Ad6) Informace o situaci v prodeji zbývajících pozemků – k dispozici 1 pozemek.
Ad7) Odeslány doplněné údaje na MV, uzavřena smlouva s Českou poštou, vyřízena 1
licence k zpracovávání dat z Czech POIN, zaslána smlouva na KÚ pro přístup dat.
Školení na práci s Czech POINT ve Velkém Meziříčí proběhne 4.11.2009 od 14 do 16 hod.

Ad8) Vyřízena žádost p. Milady Štěpánkové o kácení stromů rostoucích mimo les a podaná
nová žádost o kácení stromů sl. Miroslavou Babáčkovou a p. Miroslavem Nezvalem.
ZO ustanovilo komisi pro určení nebezpečných stromů rostoucích mimo les v intravilánu
obce. Členové komise jsou : Kandrnál Bohuslav,Ing. Vaněk Jaroslav a Švec Josef.
Ad9) Starosta kladně zhodnotil setkání občanů a rodáků a 50. výročí založení SDH a
poděkoval všem organizátorům akce.
Ad10) Různé:
- zajištění zimní údržby místních komunikací a chodníků,
- k 31.10.2009 předběžná kontrola dokladů POV,
- zastupitelé byli seznámení se žádostí p. Marie Bednářové , Jaroslava Kutílka a
Terezie Kutílkové, kteří žádají o změnu v územním plánu z funkční plochy orné
půda na stavební parcelu. Jedná se o parcely č.159/22,159/24,159/21 a 159/25.
Zastupitelé berou žádost na vědomí s odkazem, že o změně bude jednáno, až bude
možno uměnu územního plánu realizovat.

V Oslavičce dne 16.10.2009
Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

