Zápis č. 5/2011 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 10.6.2011
Přítomni : Dušan Koch, Ing. Markéta Šulová, Ph.D., Mgr. Miroslava Nezvalová, Lenka
Dvořáková, Josef Švec, Komínek Ivan, Babáček Josef,
Olivová Alena, Kochová Romana, Kandrnál Bohuslav,
Omluveni: Ing. Vaněk Jaroslav
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
3. provedení kontrol finančního a kontrolního výboru
4. informace z valné hromady mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko
5. odezva na dopisy
6. informace o práci na POV 2011
7. příprava ,,Setkání občanů a rodáků“ termín a organizace
8 . projednání návrhu o zakoupení stanu
9. stanovení konání zastupitelstev na druhé pololetí roku 2011
10. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleny byly Lenka Dvořáková a Ing. Markéta Šulová, Ph.D.
Ad 2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny, zpráva o činnosti je součástí
programu zasedání.
Ad 3)Projednání závěru finanční kontroly - provedení rozpočtových opatření:
– příjmy - položka 1122,1334,4111,4134; odpa 6171 položka 2119.
– výdaje odpa 2310,2341,3749,6171, 6330, 6399
Závěr kontrolního výboru viz zápis.
Ad 4) Informace z valné hromady, která se konala 2.6.2011, podal zastupitelstvu starosta obce
Dušan Koch. Na valné hromadě se projednal závěrečný účet mikroregionu (saldo příjmů a
výdajů 124 725 Kč). Dále vystoupil starosta Moravských Budějovic, který informoval o
návrzích rozdělovaní daní do obcí a také vystoupil p.Novotný ze záchranné služby.Jeho
vystoupení se týkalo přístroje na masáž srdce.
Ad 5) Zastupitelstvo obce je informováno o korespondenci:
- Krajská hygienická stanice Žďár nad Sázavou - dopis se týkal měření hluku v naší obci.
Dostali jsme negativní vyjádření, poslední měření proběhlo v roce 2007, výsledek měření je
53,9 dB (limit je 60 dB) v denní době a 47,5 dB (limit je 50 dB) v noční době. Dalším
argumentem je, že by se muselo 100% navýšit množství vozidel (nárůst od roku 2007 je o
37,4 %).
-Vodárenská a.s. Třebíč – k opravě hydrantů ze strany vodárenské a.s. nedojde z toho důvodu,
že nejsou určené k požárním účelům.
Ad 6) Informace o POV: Obec má již vyřízené vyjádření od E.ONu, zbývá tedy vyjádření od
Vodárenské a.s. Třebíč. Obec již zajistila souhlasy vlastníků pozemků, kde bude zbudováno
veřejné osvětlení (p.Marková, p.Chytka, p. Studýnka). Dalším krokem budou žádosti o
stavební povolení.

Ad 7) Zastupitelstvo obce bylo informováno o organizaci na ,,Setkání občanů a rodáků“.
Hasičský sbor obce zajistí veškeré občerstvení.
Ad 8) Nebyly zajím zjištěny všechny informace. K dalšímu projednání dojde v příštím
zastupitelstvu.
Ad 9) Termíny zasedání zastupitelstva obce na druhé pololetí 2011:
- srpen 5.8.2011
- září 2.9.2011
- říjen 14.10.2011
- listopad 11.11.2011
- prosinec 16.12.2011
Ad 9) Různé:
- smlouva na centrálu mezi Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina a Obcí
Oslavičkou v ceně 7180,-Kč
- pozvánka do Jihlavy na jednání, týkající se signalizace železničních přejezdů (mezi
Oslavičkou a Novým Telečkovem)
- výkup obecních pozemků pro stavebníky v nové zástavbě (návrh projektu zpracovává
Ing. Marek) – jedná se asi o 2m podél pozemků a cena zakázky je 9180,- Kč bez daně,
dále 9 kusů plastových mezníků je 1260,-Kč bez daně. Cena pro stavebníky je 95,Kč/m. Zastupitelstvo obce také schválilo zakoupení pozinkovaných tyčí na kraje
pozemků, které zemědělci zaorávají a tyčí pro stavebníky, kteří ještě nestaví.
- Ing. Josef Švec poslal podklady k ověřování dokumentů, podmínkou je pořízení
ověřovací knihy a vykonání zkoušky, žádosti se musí podat k 1.7.2011. Ověřovat by
se začalo asi od 1.1.2012.
- oprava bezdrátového rozhlasu stála cca 7000,-Kč včetně revize
- na obecním úřadě je zprovozněn CZECH – POINT – občané mají možnost získat
výpisy z rejstříků trestů, katastru apod. (v úředních hodinách nebo po domluvě se
starostou či místostarostkami).
V Oslavičce dne 10.6.2011
Zapsala Miroslava Nezvalová

Ověřovatelé zápisu

