Zápis č. 1/2011 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 28.1.2011
Přítomni : Dušan Koch, Ing. Šulová Markéta, Ph.D., Mgr. Miroslava Babáčková, Lenka
Dvořáková, Josef Švec, Ing. Vaněk Jaroslav, Ivan Komínek
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
3. zpráva ze setkání s představiteli s.p. SÚRAO v Budišově
4. informace o podepsání smlouvy o trvalém břemenu na katastru Ovčírna
5. volba nového zástupce do mikroregionu Horácko
6. informace o účtech v ČSOB
7. nabídka státního znaku a znaku obce, nabídka plastových nádob na posyp
8 . informace o konečném vyúčtování POV 2010 a o průběhu příprav na POV 2011
9. schválení změny územního plánu pro rok 2011
10. výsledek setkání starostů se starostem Velkého Meziříčí
11. návrh jednání zastupitelstva na první pololetí 2011
12. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli Ing. Vaněk Jaroslav, Ivan Komínek.
Ad 2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny, zpráva o činnosti je součástí
programu zasedání. Smlouva s firmou Horácko.net Rudíkov o provozu zařízení pro přenos
internetu. Nájemní smlouva s Vodárenskou a.s. o ročním pronájmu na spotřebu el. energie.
Ad 3) Zastupitelé byli informování o setkání starostů s představiteli s.p. SÚRAO v Budišově.
Starosta se zaměřil hlavně na další kroky SÚRAO ve volbě vhodné lokality pro úložiště jaderného
odpadu.
Ad 4) Zastupitelstvo obce bylo informováno o podepsání smlouvy o trvalém břemenu na katastru
Ovčírna s firmou Rekostav Velké Meziříčí.
Ad 5) Zastupitelstvo obce pověřuje pro zastupování obce Oslavička v mikroregionu Horácko
starostu p. Dušana Kocha.
Ad 6) Informace o zrušení účtu v ČSOB - účet nelze zrušit z důvodu platby úvěru.
Ad 7) Nabídka státního znaku a znaku obce v provedení na fasádu OÚ nebyla zastupitelstvem
přijata. Nabídka plastových nádob na posyp silnice a chodníku – rozhodnutí o koupi bylo
odloženo.
Ad 8) Zastupitelstvo obce bylo informováno o úspěšném ukončení POV na rok 2010 – celkové
náklady činí 150 000,- kč, dotace z kraje činí 90 000,- kč, podíl obce je 60 000,- kč. Z těchto
prostředků se provedla oprava požeráku a oprava veřejného prostranství obce.
POV na rok 2011 – poslaná žádost ohledně vybudování dvou čekáren a tří sloupů veřejného
osvětlení v místní části Ovčírna.
Ad 9) Starosta informuje zastupitelstvo o tom, že byly podány další návrhy na změny v územním
plánu. Zastupitelstvo obce návrhy přijalo. Ke změnám v uzemním plánu dojde nejdřív v roce 2012.

Obor výstavby – územní plánování ve Velkém Meziříčí sdělilo, že nejdřív se budou projednávat
územní plány obcí, které je dosud nemají a teprve poté se začnou řešit změny v územních plánech.
Ad 10) Starosta informuje zastupitelstvo o výsledku setkání starostů se starostem Velkého
Meziříčí. Na setkání se projednávaly územní plány, slučování středních škol (petice proti
slučování středních škol), schvalování podpisových vzorů (možnost každé obce ověřovat podpisy –
nutné podat žádost).
Ad 11) Termíny zasedání zastupitelstva obce na první pololetí 2011:
- březen 4.3.2011
- duben 15.4. 2011
- květen 13.5.2011
- červen 10.6.2011

Ad 12) Různé:
- zastupitelstvo schvaluje výsledek inventur za rok 2010
- zastupitelstvo bere na vědomí výsledek kontroly VZP
- v prosinci jsme vypověděli smlouvu od 02
- smlouva s T-mobile ohledně internetu, nelze zrušit, bude trvat do příštího roku
- 18.2. 2011 – příprava rozpočtu na rok 2011

V Oslavičce dne 28.1. 2011
Zapsala Miroslava Babáčková

Ověřovatelé zápisu

Výpis z usnesení č. 5 zápisu č.1/2011 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne
28.1.2011

Zastupitelstvo obce pověřuje pro zastupování obce Oslavička v mikroregionu
Horácko starostu p. Dušana Kocha.

V Oslavičce dne 28.1.2011
Zapsala Miroslava Babáčková

Ověřovatelé zápisu

