Zápis č. 9/2010 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 17.9.2010
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Koch Dušan, Švec Josef, Chytka Miloslav,
Sedláková Lenka, Ing. Markéta Šulová, Ing. Vaněk Jaroslav
Ověřovatelé zápisu: Ing. Markéta Šulová a Miloslav Chytka
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
3. informace o jednání ve věci přivedení signálu internetu
4 . informace z valné hromady svazku VaK
5. příprava voleb
6. průběh opravy silnice II/360
7. zhodnocení oslav
8. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli p. Ing. Markéta Šulová a p. Miloslav Chytka.
Ad2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny.
Zpráva o činnosti :
- kontrola rozhlasového zařízení,
- oprava břehu potoka Oslavička.
Ad3) Žádosti na instalaci vysílače k internetu na objekt vodárny , která je ve vlastnictví
Vodovodů a kanalizací v Třebíči, byly povoleny. Vysílač je funkční a během týdne budou
zpřístupněny i domácí přijímače.
Ad4) 15.9.2010 se konala Valná hromada svazku Vodovodů a kanalizací Třebíč. Informace
z jejího průběhu zastupitelům podal p. starosta. Mimo jiné se zmínil o tom, že se změnily
stanovy a adresy svazku. Svazky jihomoravského kraje a Vysočiny navrhují, že odkoupí
akcie, které jsou ve vlastnictví francouzské firmy.
Dále informoval o tom, že za pomoci využití finančních prostředků z EU se zkvalitní pitná
voda. Cena pro spotřebitele se nemění.
Ad5) Volby do zastupitelstev města a obcí se konají 15. a 16. října 2010.
Složení volební komise: zapisovatelka - Šárka Zimová
ostatní členové - Pavla Vostalová,
Kateřina Blažková,
Filip Dus.
Ad6) V části obce Ovčírna byly uloženy chráničky na kabel el. vedení na zajištění osvětlení
zastávek autobusů. Starosta informoval o instalaci zastávek , kde by byla možnost využití
prostředků z programu obnovy venkova pro rok 2011.
Oprava křižovatky –při místním šetření dne 14.6.2010 ohledně výhledu ve směru od Rohů
na Velké Meziříčí bylo dohodnuto, že bude stržen svah po celé délce směrem k Velkému
Meziříčí .

Ad7) Starosta kladně zhodnotil průběh oslav k 650. výročí od první písemné zmínky o
obci. Žádost o dotaci i s vyúčtováním na kraj Vysočina byla v průběhu měsíce srpna 2010
odeslána a obec již finanční prostředky ve výši 9200,-Kč obdržela.
Během oslav se uskutečnila sbírka na pomoc obci Hěřmanice, která byla zatopena. Vybrala
se finanční hotovost ve výši 11673,- Kč jež byla zaslána na účet obce Heřmanice.

Ad8) Různé:
- odsouhlasena smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na parcelu
72/4 v KÚ Oslavička – přívod el. energie – přípojka n.n. Homola – umístění
kabelového vedení,
- odsouhlasena smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro
společnost E.ON Distribuce na pozemku p.č. 62/14 realizace stavby „ SB 4408-294
Olsavička n.n. pro 7 RD,
- otevřena biostatice v Budišově,
- DPP pro p. Jana Božislava – obílení čekáren
- POV- do 31.10.2010 vyúčtování dotace na 90 tis. Kč – oprava veřejného prostranství a
požeráku rybníka Horka- ( celkové náklady 150 tis. Kč),
- pozvánka k jednání ohledně příspěvku na žáka pro ZŠ Velké Meziříčí,
- vyúčtování el. energie od E.ON – přeplatek,
- provedení TP na přívěs za auto.
V Oslavičce dne 17.9.2010

Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

