Zápis č. 7/2010 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 6.8.2010
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Koch Dušan, Švec Josef, Chytka Miloslav,
Sedláková Lenka, Ing. Markéta Šulová, Ing. Vaněk Jaroslav
Ověřovatelé zápisu: Sedláková Lenka, Ing. Vaněk Jaroslav
Program:

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

zahájení a volba ověřovatelů zápisu
kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
informace o úhradě části úvěru
uzavření smlouvy
smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni
informace z jednání o provozování internetu
informace z jednání rady MR Horácko
informace o volbách do zastupitelstev obcí
projednání návrhu ÚPO oslavička
oprava silnice II/360
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 je součástí dalších bodů programu.
Ad3) Po obdržení poslední části dotací z PGRLF byl 16.7.2010 podepsán dodatek k úvěrové
smlouvě s ČSOB na předčasné splacení úvěru ve výši cca 3700000,- Kč. Po té byl proveden
přepočet splátek úvěru.
Ad4) ZO schválilo uzavření Smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny za nového
výhodnějšího tarifu pro obec. Bude platit do 30.6.2012
Ad5) ZO schválilo a pověřilo starosty k podpisu Smlouvy o zřízení práva odpovídající
věcnému břemenu v k.ú. Oslavička na parc. č. 72/4 – přípojka el. energie – NN pro p. Homolu
Petra. Do budoucna bude sloužit k případnému připojení dalších zájemců.
Ad6) Bezdrátový internet bude provozovat firma Hor@cko.net s.r.o. Rudíkov. Signálem
bude pokryta i místní část Ovčírna, umístěním vysílače na objekt ve vlastnictví Vodárenské
společnosti ( rozhlednu).
Ad7) Informace z rady MR Horácko podal starosta obce, který se uvedeného jednání
zúčastnil. Je zpracováno DVD z obcí mikroregionu.
Ad8) Pro volby do zastupitelstev obcí jsou připraveny kandidátky – Ing. Vaněk Jaroslav,
Ing. Šulová Markéta, Koch Dušan,Švec Josef,Ing. Sedlák Aleš, Černý Milan, Dvořáková
Lenka, Komínek Ivan, Mgr. Babáčková Miroslava, Bednářová Lenka.
Kandidátky musí být předána do 10.8.2010 na MěÚ Velké Meziříčí.

Ad9) ZO odsouhlasilo uzavření smlouvy o dílo na zpracování Návrhu změny ÚP č.1 pro
obec Oslavička s Ing.arch Šilhavou, včetně zpracování všech podkladů. V návrhu jsou
zapracovány veškeré změny, které byly odsouhlaseny ZO na minulých zasedáních.
Ad10) Na kontrolním dnu stavby silnice II/360 Ovčírna – obchvat Oslavice starosta zažádal
o instalaci osvětlení zastávek autobusů v části Ovčírna na pravé straně vozovky směrem od
Třebíče. Bylo přislíbeno.
Ad11) Oslavy obce Oslavička – organizačně zajištěno.
Ad12) Různé:
- ZO odsouhlasilo uzavření dohody o provedení práce s p. Dusem Michaelem na
vyčistění hladiny rybníka Horka ve výši 600,- Kč.
V Oslavičce dne 6.8.2010

Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

