Zápis č. 3/2010 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 19.3.2010
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Koch Dušan, Švec Josef, Chytka Miloslav,
Ing. Vaněk Jaroslav, Ing. Šulová Markéta,
Omluvena: Sedláková Lenka

Ověřovatelé zápisu: Ing. Šulová Markéta, Chytka Miloslav
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

zahájení a volba ověřovatelů zápisu
kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
prodej pozemku
informace o smlouvě o zřízení věcného břemene
informace o vydání vyjádření k přípojce
informace o hospodaření svazku obcí Skládka TKO
informace z jednání zastupitelstva kraje
informace o připravovaném sčítání lidu, domů a bytů
volby
příprava oslav
různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli p. ing. Markéta Šulová a Miloslav Chytka.
Ad2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny.
Zpráva o činnosti:
- 26.3.2010 v 8.00 hod proběhne na obci pracovníky KÚ přezkoumání hospodaření
obce za rok 2009,
- ZO navrhuje a schvaluje poskytnutí daru ve výši 5000,-Kč p. Ing. Markétě Šulové a
ve výši 2000,-Kč p. Dušanu Kochovi za přípravu podkladů pro získání dotací z fondů
EU na stavbu infrastruktury v obci, dále schvaluje odměnu ve výši 3000,-Kč p. Ing.
Babáčkové Bohumíře rovněž za přípravu podkladů pro získání dotací,
- u Podpůrného rolnického a lesnického fondu byla podepsána smlouva na poskytnutí
dotace na úhradu DPH z fakturace stavby infrastruktury ( SZIF poskytne dotace bez
DPH),
- u ČSOB podepsán dodatek smlouvy ke zřízení běžného účtu,
- seznámení s rozhodnutím přeložky vodovodního řadu Oslavice-Oslavička
k stavebnímu povolení ve věci opravy silnice – III. Etapa,
- 15.3.2010 proběhla na OSSZ ve Žďáře nad Sázavou kontrola výpočtu a odvodu
pojistného na sociální pojištění.

Ad3) Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku č. 5 p. Ing. Ivu Svobodovi z Velkého
Meziříčí.
Ad4) ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene
pro společnost E.ON stavby SB 4408-249 Oslavička ( vedení NN pro 7 rodinných domů ) a
k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného pro E.ON ve věci přeložky
kabelu NN na pozemku obce parc.č. 462/1 pro pozemky ve vlastnictví obce.

Ad5) ZO souhlasí s provedením přípojky NN pro odběratele p. Petra Homolu dle daného
návrhu E.ON.
Ad6) ZO schvaluje příspěvky na rok 2010 ve výši 500,-Kč pro Svazek obcí „Skládka
TKO“.

Ad7) Starosta obce informoval ZO o připravovaných bodech jednání zastupitelstva kraje
2/2010 s názvem Majetkoprávní vypořádání stavby II/360 Oslavička - obchvat 2. stavba –
nabytí pozemků koupí od majitelů pozemků dle smluv o smlouvách budoucích.

Ad8) Informace o sčítání lidu, domů a bytů - sčítání proběhne v roce 2011.

Ad9) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne ve dnech 28. a 29. května
2010. Starosta se bude řídit harmonogramem přípravy voleb zaslaného krajským úřadem
kraje Vysočina.
Ad10) Starosta obce připravil harmonogram prací přípravy oslav 650. výročí od první
písemné zmínky o obci. S konkrétními osobami bude osobně jednat ohledně zadaných
úkolů.
Ad11) Různé:
- žádosti o sponzorské dary,
- úhrada nákladů na školní docházku na ZŠ a MŠ ve Velkém Meziříčí,
- rada MR Horácko se bude konat 29.3.2010,
- Martin Teplý – nahlášení svozu odpadu.

V Oslavičce dne 19.3.2010
Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

