Zápis č. 4/2011 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 13.5.2011
Přítomni : Dušan Koch, Ing. Markéta Šulová, Ph.D., Mgr. Miroslava Nezvalová, Lenka
Dvořáková, Josef Švec, Ing. Vaněk Jaroslav, Ivan Komínek
Host: Ing. Josef Švec
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
3. projednání návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene
4. informace o korespondenci
5. dokončení úprav na hrázi rybníka Horka
6. informace o práci na POV 2011
7. příprava ,,Setkání občanů a rodáků“ termín a organizace
8 . schválení nových podpisových vzorů pro obec
9. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a hosta a zahájil zasedání schválením programu a
volbou ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli Komínek Ivan a Švec Josef.
Ad 2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny, zpráva o činnosti je součástí
programu zasedání. Zpráva o sečení trávy – byl zakoupen kanystr na benzín.
Ad 3) Zastupitelé byli informování o tom, že p.Zimová poslala návrh smlouvy o věcném
břemenu na parcele 493/1 mezi společností Telefonica company O2 a Obcí Oslavičkou.
Zastupitelé návrh smlouvy přijali.
Ad 4) Zastupitelstvo obce je informováno o korespondenci:
• Měření hluku v naší obci – na žádost občanů bude provedeno měření hluku,
zejména u nedávno postaveného obchvatu.
• Oprava hydrantů – byla poslána žádost na VAS Třebíč.
• Zaslání CD paní předsedkyni poslanecké sněmovny ČR p. Němcové – v dopise
je hlavně poděkování za účast na oslavě 650. výročí obce Oslavička .
CD se týká mikroregionu Horácko.
Ad 5) K dokončení oprav na rybníku Horka dojde do konce tohoto roku.
Ad 6) Informace o POV: projekt na vybudování čekáren a veřejného osvětlení v místní části
Ovčírna je hotov, projekt zpracovala Ing. Jelínková. Obec má již vyřízené vyjádření od
Krajské správy a údržby silnic Vysočina, Telefonica company O2, Městského úřadu VM
odboru dopravy a silničního hospodářství. Vyjádření je třeba ještě od společnosti E.ON a
Vodárenské společnosti Třebíč.
Ad 7) Zastupitelstvo obce bylo informováno o organizaci na ,,Setkání občanů a rodáků“.
Pan Josef Švec zajistil hudbu a pan starosta domluvil mši s knězem Václavem Knotkem.
Dále zastupitelstvo obce schválilo zajistit pozvánky pro rodáky a přátele obce. Na základě
této akce, zastupitelstvo podalo návrh na koupi stanu (do dalšího zastupitelstva se zjistí
potřebné údaje).
Ad 8) Zastupitelstvo obce schvaluje nové podpisové vzory.

Ad 9) Různé:
- Host Ing. Josef Švec informuje zastupitelstvo o reformě veřejné správy, tedy o její
elektronizaci, se kterou souvisí projekty na školení týkající se například práce
s datovými schránkami apod.
- Bývalý starosta p. Bohuslav Kandrnál informuje o vydání zpravodaje v srpnu
2011.
- SURAO informuje o tom, že obce, které svolí k průzkumu dostanou
400 000,-Kč/rok a 0,20 Kč/m2 zasaženého katastrálního území. Zastupitelstvo
obce odhlasovalo veřejnou schůzi pro občany se SURAO.
- Zastupitelstvo je informováno o výkupu pozemků obce – návrh projektu
zpracovává Ing. Marek.

V Oslavičce dne 13.5.2011
Zapsala Miroslava Nezvalová

Ověřovatelé zápisu

Výpis z usnesení č. 3 zápisu č.4/2011 ze zasedání zastupitelstva obce konané
dne 13.5.2011

Zastupitelé obce Oslavička přijali návrh smlouvy o věcném břemenu na parcele
493/1 mezi společností Telefonica O2 a obcí Oslavičkou.

V Oslavičce dne 13.5.2011
Zapsala Miroslava Nezvalová

Ověřovatelé zápisu

