Zápis č. 5/2010 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 14.5.2010
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Koch Dušan, Švec Josef, Chytka Miloslav,
Ing. Vaněk Jaroslav, Ing. Šulová Markéta, Sedláková Lenka

Ověřovatelé zápisu: Sedláková Lenka, Ing. Vaněk Jaroslav
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

zahájení a volba ověřovatelů zápisu
kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
informace o schválení platby dotace
ukončení spolupráce s KB
Informace o rozhodnutí o udělení znaku a vlajky obci
informace z valné hromady Svazku VaK
informace z valné hromady MR Horácko
sčítání lidu, domů a bytů
volby
dotace k 650. Výročí obce
projednání návrhu změn ÚPO Oslavička
příprava oslav
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:
- ZO odsouhlasili nákup zabezpečovacího zařízení ve výši 12 až 20 tis. Kč
Ad3) SZIF zaslal oznámení o schválení platby dotace na Obnovu a rozvoj vesnic občanské vybavení a služby a zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí :
1735777,- Kč
investiční část
neinvestiční část
7020,- Kč
Z programu poskytování podpory PGRLF,a.s. byla schválena dotace ve výši 320871,- Kč.
ZO schválilo, že k umoření úvěru u ČSOB budou použity tyto dotace a 1 mil. Kč z vlastních
zdrojů.
Ad4) ZO rozhodlo, že účet u KB bude využíván až do doby připsání veškerých finančních
prostředků z dotací a po té bude zrušen.
Ad5) Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny p. Miroslava Němcová při slavnostním aktu
v Praze předala p. Ing. Markétě Šulové rozhodnutí o udělení znaku a vlajky pro obec
Oslavička.
Ad6) Valné hromady Svazku VaK Třebíč se zúčastnil starosta obce a předal informace
z jednání. Mimo jiné informoval o nepatrném zdražení vody a o kolaudaci stavby vodovodu
Ovčírna – Třebíč.

Ad7) Valné hromady MR Horácko se rovněž zúčastnil starosta obce. Informoval zastupitele
o milionové dotaci pro MR Horácko od firmy ČEZ a.s., kterou mohou využít i obce MR při
reklamě firmy ČEZ a.s. na svých akcích

Ad8) Informace o sčítání lidu, domů a bytů - provedou p. Koch a p. Kandrál.

Ad9) Příprava voleb probíhá dle harmonogramu prací, zaslaných KÚ Jihlava.
Složení volební komise:
Bc. Šárka Zimová
zapisovatelka
Pavla Dusová
předseda komise
Pavla Vostalová
člen komise
Kateřina Blažková člen komise
Ad10) Dotace z KÚ Jihlava k oslavám obce na zabezpečení kulturního programu –
vyúčtování dotací do 40 dnů po ukončení akce
Ad11) ZO schvaluje změny v územním plánu obce Oslavička – převedení pozemků,
u kterých vlastníci žádali o změnu na pozemky stavební .
Ad12) Oslavy obce Oslavička budou probíhat 14.8.2010 od 10.00 hod. Pro účinkující jsou
připraveny smlouvy o dílo.
Ad13) Různé:
- ZO vyjádřilo svoje připomínky k přípravnému výboru ( nezávislé pracovní komise),
které budou zaslány SÚRAU Praha,
- proběhla údržba lesa Čeperák,
- odsouhlasení uzavření dohody na čistění rybníka Horka s p. Ing. Vaňkem Jaroslavem
na 2000,-Kč
- ZO schválilo úpravu rozpočtu na položkách 1334;1347;1341;1343;1122;4111;4134
a na par. 2212;2321;3631;3723;3725;6171;6330;6399;6402;3141;3113
V Oslavičce dne 14.5.2010
Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

