Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 15.4.2011
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 z valné hromady mikroregionu Horácko
4. dopis od Správy uložišť radioaktivního odpadu
5. sečení trávy na hřišti
6. zpráva z valné hromady Skládka TKO a Vodovody a kanalizace Třebíč
7. informace o změnách v jednotce dobrovolných hasičů
8 . informace o práci na POV 2011
9. rozhodnutí o ,,Setkání občanů a rodáků“
10. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli Dvořáková Lenka a Ing. Vaněk Jaroslav.
Ad 2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny, zpráva o činnosti je součástí
programu zasedání.
Zpráva o změnách v územním plánu - dodatky ke změnám v územním plánu byly
zařazeny do stavebních parcel. Návrhy územních plánů budou zpracovány asi v letním období
roku 2011.
Jednání s AVE o svozu bio odpadu – komunikace probíhala s paní Prudíkovou, která
nás informovala o tom, že kontejnery musí stát na pozemku obce, kontejner je zdarma a
odvoz odpadů je na výzvu obce. Cena za tunu je 510,-Kč, za manipulaci je 120,- Kč a cena
odvozu je 33,-Kč/km. Poskytnutí kontejneru bude asi na podzim 2011.
Ad 3) Zastupitelé byli informováni o průběhu valné hromady mikroregionu Horácko. Zvolilo
se nové představenstvo a nové kontrolní orgány. Valná hromada odhlasovala příspěvek každé
obci ve výši 5000,-Kč na obecní akci (musí ji pořádat obec a musí být vystaveno logo ČEZU),
dále byly zakoupeny 2 velké stany na půjčení (centrála je Budišov a Koněšín). Konto
mikroregionu Horácko činí 2 miliony korun. Od 16.4.2011 je zahájena lodní doprava na
Dalešické přehradě. Obce byly informovány o možném losování o trampolíny, které dostanou
jako dar pod podmínkou půjčování ostatním obcím.
Ad 4) Zastupitelstvo obce je informováno o dopisu od Správy uložišť radioaktivního odpadu,
ve kterém je nabídnuto několik možností diskuze o této problematice. Jedná se například o
nabídku veřejné diskuse nebo návštěvu zasedaní zastupitelstva apod. Zastupitelstvo se
předběžně shodlo na návštěvě SÚRAA na zasedání zastupitelstva.
Ad 5) Zastupitelstvo obce je informováno o tom, že Ing. Aleš Sedlák nebude provádět sečení
trávy na obecních pozemcích. Této funkce se ujme pan Filip Dus, se kterým bude sepsána
dohoda o provedení práce. Zastupitelstvo také přijalo návrh starosty koupit pro tyto potřeby
kanystr na benzín.
Ad 6) Zastupitelé byli informování o průběhu valné hromady. Zvolilo se nové představenstvo
a nové kontrolní orgány. Výsledek schůze bude zaslán emailem. VaK přislíbily opravu
hydrantů.

Ad 7) Informace o změnách v jednotce dobrovolných hasičů – p. Koch odstupuje
ze zásahové jednotky dobrovolných hasičů a na jeho místo nastupuje p. Zima.
Ad 8) Informace o POV: -projekt veřejného osvětlení, který zpracovává Ing. Jelínková bude
hotov v příštím týdnu. Předběžná kalkulace veřejného osvětlení je 150 000,-Kč a jedné
čekárny je cca 45 000,-Kč. Celkové náklady projektu musí mít minimálně 185 000 ,-Kč,
abychom dostali schválenou dotaci 111 000,-Kč.
Ad 9) Zastupitelstvo obce schválilo ,,Setkání občanů a rodáků“ a předběžně odhlasovalo
termín 10.9.2011. Starosta přislíbil zajistit mši a domluvit občerstvení s hasiči a pan Švec
hudbu.
Ad 10) Různé:
- V letošním roce dojde ke zprovoznění čistírny odpadních vod, jejíž provozovatelem je
obec a obsluhu zajistí p.Nezval (se kterým bude sepsána dohoda o provedení práce).
- Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku hospodaření a závěrečný účet obce
Oslavička za rok 2010 a souhlasí se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
Obce Oslavička za rok 2010 s výrokem bez výhrad. Současně starosta navrhl odměnu
pro účetní ve výši 2000,-Kč, se kterou zastupitelstvo obce souhlasilo.
- Starosta informuje zastupitele o zaslání dopisů majitelům pozemků v nové zástavbě.
- Na obecní úřad přišly CD o Horácku, kdo má zájem o CD nahlásí se na OÚ v úředních
hodinách. Cena CD je 41,-Kč (včetně DPH).

V Oslavičce dne 15.4. 2011
Zapsala Miroslava Babáčková

Ověřovatelé zápisu

