Zápis č. 6/2010 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 11.6.2010
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Koch Dušan, Švec Josef, Chytka Miloslav,
Sedláková Lenka a členové kontrolního a finančního výboru
Omluveni: Ing. Markéta Šulová, Ing. Vaněk Jaroslav
Ověřovatelé zápisu: Chytka Miloslav, Koch Dušan
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 jednání k proplacení dotace
zabezpečení budovy OÚ
Informace k provozování vodovodu
informace z jednání o provozování internetu
informace z jednání rady MR Horácko
informace o průběhu voleb
zajištění školní a předškolní docházky
informace o volbách do zastupitelstev obcí
projednání návrhu změn ÚPO Oslavička
příprava oslav
různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a členy výborů na jednání ZO a zahájil zasedání
schválením programu a volbou ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli p. Miloslav Chytka a Dušan
Koch.
Ad2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny.
Zpráva o činnosti:
- Od 14.6.2010 bude uzavřena silnice II/360 na Velké Meziříčí.
- Kraj Vysočina převedl do majetku část komunikace směrem na Velké Meziříčí od
křižovatky u obchvatu na nájezd na obchvat v Ovčírně ( stará část silnice II/360).
- Obec Rudíkov připraví smlouvu o poskytnutí daru ( příspěvek na zateplení ZŠ
Rudíkov).
- 17.6.2010 se uskuteční schůzka zástupců obcí Budišovsko k vytvoření nezávislé
pracovní komise.
- Zajistit zaplacení příspěvku pro OSA Havlíčkův Brod.
Ad3) Z programu poskytování podpory PGRLF,a.s. byla schválena dotace ve výši 320871,Kč dosud však nebyla vyplacena.
ZO rozhodlo, že k umoření úvěru u ČSOB budou použity pouze došlé dotace a 1 mil. Kč
z vlastních zdrojů.
Ad4) Vzhledem k tomu, že se množí případy vyloupení obecních úřadů, bylo v první
polovině června bylo firmou FALCO COMPUTER s.r.o. Velké Meziříčí namontováno do
budovy OÚ elektronické zabezpečovací zařízení.
Ad5) Povolení k provozování vodovodního zařízení v Oslavičce v lokalitě B3 „Od Chalup“
bylo schváleno a vodovod byl předán do majetku vodárenské společnosti ( schváleno i
krajem vysočina).

Ad6) Firma Envinet Třebíč nemá zájem pokračovat s provozováním bezdrátového internetu
v obci Oslavička, proto se hledá nová firma pro provoz intrnetu. Dosud podala nabídku firma
ANETVM Velké Meziříčí a čeká se na vyjádření firmy HORÁCKO-NET s.r.o. Rudíkov.
Po podání jejich nabídky ZO provede výběrové řízení a bude dále kontaktovat vybranou
firmu
Ad7) Informace z rady MR Horácko podal starosta obce, který se uvedeného jednání
zúčastnil. Mimo jiné uvedl, že se plánuje zrušení pošty v Rudíkově a zavedení kontaktních
míst v každé obci.
Ad8) Informace o průběhu voleb do PS Parlamentu ČR – volební účast 73,5%, výsledky
voleb byly vyhlášeny a zveřejněny na úřední desce. Volby proběhly bez závad.
Ad9) Město Velké Meziříčí připravilo nový návrh platby k zajištění předškolní a školní
docházky pro žáky, kteří navštěvují MŠ a ZŠ ve Velkém Meziříčí. Jedná se o paušální platbu
za průměrný počet žáků navštěvující MŠ a ZŠ v běžném roce. Tento návrh vzešel z jednání
zástupců obcí ze dne 17.5.2010.
Ad10) Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční v polině měsíce října 2010.
Ad11) Žádosti ke změnám v územním plánu obce Oslavička byly předány k zapracování
paní Ing. Arch. Šilhavé.
Ad12) Oslavy obce Oslavička - zadána výroba stravenek, pozvánek ,upomínkových
předmětů a vlajky s obecním znakem.
Ad13) Různé:
- ZO provedlo změnu předsedy kontrolního výboru – zvolena byla p. Lenka Sedláková
- Vytvoření pracovní skupiny pro údržbu veřejného prostranství – p. Koch Antonín,
Nestrašil Rostislav, Ing Sedlák Aleš – uzavření dohod a vyúčtování se provede po
uplynutí sezony, odsouhlasena odměna 80,-Kč na hod.,
- Harmonogram zasedání – 6.8.; 17.9.; 8.10.2010,
- Úprava rozpočtu - volby
V Oslavičce dne 11.6..2010
Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

