Zápis č. 6/2011 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 15.7.2011
Přítomni : Dušan Koch, , Lenka Dvořáková, Josef Švec, Ing. Vaněk Jaroslav, Ivan Komínek
Omluveni: Ing. Šulová Markéta, PhD., Mgr. Miroslava Babáčková

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

zahájení a volba ověřovatelů zápisu
kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
informace o práci na POV 2011
informace o korespondenci SÚRAA banky CREDITAS
zakoupení stanu na společenské akce
různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli Komínek Ivan a Ing. Vaněk Jaroslav.
Ad 2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny, zpráva o činnosti je součástí
programu zasedání:
• žádost na ověřování podpisů byla zaslána na MěÚ Velké Meziříčí,
• vývěska v Ovčírně bude zprovozněna během měsíce srpna,
• 27.7.2011 od 7.15 do 18.00 hod bude výpadek internetu.
Ad 3) Podaná žádost o stavební povolení a územní rozhodnutí na MěÚ Velké Meziříčí na
osvětlení a osazení zastávek čekárnami v Ovčírně.
Ad 4) Zastupitelstvo obce je informováno o korespondenci:
•
SÚRAO – schválena vládní novela atomového zákona PS Parlamentu ČR –
příspěvek dle novely činí 4 mil. Kč do lokalit, kde bude probíhat průzkum území
pro zvláštní zásah do zemské kůry k ukládání radioaktivního odpadu
v podzemních prostorech. Obce nebudou mít téměř žádné prostředky k zastavení
průzkumů.
• Banka CREDITAS – banka požaduje aktuální znalecký posudek k zastaveným
pozemkům a budovám garáže, skladu, OÚ a točny dle výpisu z katastrálního
úřadu a katastrální mapy ke smlouvě o úvěru č. 807/2009.
Ad 5) Zastupitelé obce rozhodli o koupi stanu na společenské akce – vel 6 x 12 m za
32 tis. Kč. Objednání zajistí p. Nezvalová.

cca

Ad 6) Různé:
- jsou zaměřeny části pozemků nad stavebními parcelami, budou vyhotoveny
smlouvy na jejich prodej.
- Provedení vyúčtování spotřeby el. energie p. Petra Homoly dle aktuální sazby od
E.Onu. Zajistí Babáčková.

V Oslavičce dne 15.7.2011
Zapsala Bohumíra Babáčková

Ověřovatelé zápisu

