Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 12.8.2011
Přítomni : Dušan Koch, Lenka Dvořáková, Josef Švec , Ing. Šulová Markéta, PhD.,
Mgr. Miroslava Babáčková, Ivan Komínek
Omluveni: Ing. Vaněk Jaroslav
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zahájení a volba ověřovatelů zápisu
kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
informace o práci na POV 2011
projednání ţádosti o uzavření smlouvy věcného břemene
projednání a schválení textu zpravodaje Obce Oslavička
příprava prací na zajištění ,,Setkání rodáků“
různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli pan Josef Švec a Ing. Šulová Markéta, PhD.
Ad 2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny, zpráva o činnosti je součástí
programu zasedání:
 usazení vývěsky na místní části Ovčírna
 zajištění podpisového vzoru na katastru nemovitostí
 vyřízení znaleckého posudku pro CREDITAS na nemovitosti patřící obci Oslavička
( zastavěná plocha u obecního úřadu, garáţe, hřiště …)
 byl vyřízen trvalý pobyt pro p. Jana č.p. 30
 dřevo z obecního lesa – Ing. Vaněk Jaroslav označí díly čísly a poté se rozdělí
(rozlosuje) mezi občany, kteří mají o dřevo zájem (cca do 14 dnů)
Ad 3) Vyjádření od Vodáren, kvůli zahájení stavebního povolení jiţ přišla, zbývá tedy
vyjádření na vysoké napětí. Čekárny budou umístěny na pozemcích kraje Vysočina, proto
musí být sepsána smlouva zakládající právo stavby, rozhodnutí bude nejdříve začátkem září
(tento návrh musí projít radou kraje, která zasedá 20. srpna 2011). Došlo zatím pouze
k zahájení stavebního a územního řízení. Čekárny budou zhotoveny v půlce září. Poplatek za
stavební povolení je 3000,- Kč.
Ad 4) Zastupitelstvo obce projednalo ţádost a souhlasí s uzavřením smlouvy věcného
břemene mezi obcí Oslavičkou a Antonínem Lázničkou.
Ad 5) Zastupitelstvo obce schválilo a projednalo text Zpravodaje.
Ad 6) V příštím týdnu budou rozneseny pozvánky na ,,Setkání rodáků“, které se uskuteční
10.9.2011. Mše svatá proběhne ve 13:00.
Ad 7) Různé:
- Kraj Vysočina daroval obci centrálu pro SDH.
- Starostka obce Koněšín p. Hana Ţáková nás informuje o tom, ţe lodní dopravu na
Dalešické přehradě nebude zajišťovat p. Kočka, ale druhá vybraná firma.
- Provoz čističky se zatím odkládá, musí být zapojena nejméně polovina domů.
V Oslavičce dne 12.8.2011
Zapsala Miroslava Nezvalová

Ověřovatelé

