Zápis č. 11/2009 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 13.11.2009
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Koch Dušan, Švec Josef, Chytka Miloslav,
Ing. Vaněk Jaroslav, Sedláková Lenka,
Omluveni: Ing. Šulová Markéta,
Ověřovatelé zápisu: Sedláková Lenka, Ing Vaněk Jaroslav
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
3. kolaudace stavby infrastruktury
4. čerpání úvěru na financování ČOV -1. Třebíčská družstevní záložna
5. nové pojištění majetku
6. odsouhlasení smlouvy o poskytnutí podpory v rámci programu POV 2009
7. vyjádření k výstavbě dalšího úseku obchvatu
8 . problematika vlastnictví silnice II/360
9. konference SURAO v Praze
10. nabídka Sbírky zákonů na CD
11. projednání návrhů znaku obce
12. nabídka tarifů E-ON pro veřejné osvětlení
13. nabídka firmy AVE
14. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli p.Lenka Sedláková a Ing. Jaroslav Vaněk.
Ad2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny,
zpráva o činnosti je součástí programu zasedání.
Ad3) Informace z kolaudace stavby infrastruktury pro 7 rodinných domů – sepsány
nedostatky , které budou odstraněny do konce května 2010. Do 30.11.2009 musí být podaná
zpráva na SZIF v Brně a připravena žádost k proplacení dotace
Ad4) Obec uzavřela s 1.Třebíčskou družstevní záložnou smlouvu o úvěru na financování
ČOV. Úvěr je připraven k čerpání. Z tohoto důvodu je provedeno na KÚ zástavní právo na
budovu OÚ, garáží, skladu.
Ad5) U pojišťovny Kooperativa je sjednané nové pojištění majetku obce. Jedná se o budovu
OÚ, garáží, skladu,kapličky a čekáren.
Ad6) Do programu POV byla pro rok 2009 zařazena instalace části nového veřejného
osvětlení. Vyúčtování dotace je do konce ledna 2010.
Ad7) Firma TRANSCONSULT, s.r.o. připravuje projekt pro výstavbu dalšího úseku II/360,
Ovčírna-obchvat Oslavice a žádá obec o vyjádření k objektu SO 803, 804 a 801. Zajistí p.
Kanrdnál a Koch.

Ad8) Na KÚ Jihlava bylo odesláno usnesení z minulého zastupitelstva ohledně vlastnictví
silnice II/360 – průtah obcí .Bude jednat o směně majetku.

Ad9) Konference SURAA v Praze se naše obec nezúčastní.
Ad10) OZ souhlasí s odběrem sbírek zákonů na CD nosiči, ale za předpokladu, že není pro
obec povinnost odebírat je v písemné podobě – zjistí starosta.
Ad11) Zastupitelé obce souhlasí s návrhem č. 1 znaku obce Oslavička.
Ad12) Firma E-ON zaslala obci na rok 2011nabídku tarifu na odběr el. energie na veřejné
osvětlení o 20% nižší. ZO souhlasí s touto nabídkou – vyřeší p. Koch.
Ad13) Firma AVE, komunální služby s.r.o, nabízí další nádobu na separovaný odpad.
Upozorňujeme, že se od 1.1.2010 zvyšuje poplatek za odpady na 350,-Kč za občana.
Ad14) Různé:
- udělen písemný souhlas pro Petra Homolu se vstupem na pozemek 72/4,
- podaná žádost o povolení kácení stromů rostoucích mimo les p. Miroslava Nezvala,
Svatoslav a Miroslavy Babáčkové, Oslavička,
- podaná žádost o povolení kácení stromů rostoucích mimo les –KSÚS, pracoviště
Velké Meziříčí,
- podaná žádost o změnu územního plánu obce p. Kafky, Batouchovice – zařazení
pozemků průmyslové zóny obce,
- inventury proběhnou 18.11.2009:
Jmenování inventarizačních komisí:
- obecní majetek: Ing. Šulová, 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,
- konečné vyrovnání poplatků za internet,
- upozorňujeme na nutnost deratizace potkanů v obci,
- 14.8.2010 proběhnou v naší obci oslavy k 650. výročí první zmínky založení obce,
- uzavření dohody o provedení práce s p. Tomášem Sedlákem, Oslavička na sekání trávy ,
celkem 39 hodin, odměna 60,- Kč/ hod,
- úprava rozpočtu – příspěvek na ZŠ, MŠ a školní stravování ve velké Meziříčí.

V Oslavičce dne 13.11..2009
Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

