Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 2.9.2011
Přítomni : Dušan Koch, Lenka Dvořáková, Josef Švec , Ing. Vaněk Jaroslav
Ing. Šulová Markéta, PhD., Mgr. Miroslava Babáčková, Ivan Komínek
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 žádosti o finanční dar
informace o zaměření pozemků
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 Lenka Dvořáková a Ing. Vaněk Jaroslav
Ad 2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny, zpráva o činnosti je součástí
programu zasedání:
 Veřejné osvětlení na místní části Ovčírna bude provádět firma Rekostav VM, se kterou
bude sepsána smlouva.
 8. 9. 2011 proběhne kontrola na čerpání evropských dotací ( jedná se o dodržování
podmínek čerpání prostředků státního rozpočtu na akci zbudování infrastruktury)
 dřevo z obecního lesa – Ing. Vaněk Jaroslav rozdělí dřevo v příštím týdnu
Ad 3) POV:
- dne 2.9.2011 Městský úřad VM vydal oznámení o zahájení spojeného stavebního a
územního řízení (jedná se o rozšíření veřejného osvětlení a výstavbu autobusových
zastávek v místní části Ovčírna)
- EON poslal vyjádření k vysokému napětí.
- pro získání dotací z POV musí být vydány oficiální cenové nabídky a smlouvy na
rozšíření veřejného osvětlení a výstavbu autobusových čekáren
Ad 4) Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar pro Záchrannou službu Velké Meziříčí na
přístroj na masáž srdce. Finanční dar je 12,-Kč/osoba (cca 1200,-Kč).
Ad 5) Firma Geoding VM zaměřila pozemky v nové výstavbě. Obec Oslavička nabízí
stavebníkům rozšíření pozemků (v lokalitě Od Chalup). Cena pozemků je 95,-Kč/m².
Ad 6) Setkání rodáků proběhne v sobotu 10.9.2011. Zahájení začne mší svatou ve 13:00.
Občerstvení zajistí SDH Oslavička. Prosíme všechny občany o pomoc při přípravách, které
budou probíhat v pátek od 16:00.
Ad 7) Různé:
- SDH Rudíkov požádalo o příspěvek na okresní ligu mladých hasičů. Zastupitelstvo
obce schválilo příspěvek 500,- Kč.
- Firma SUS byla požádána o posyp silnic v obci Oslavička během zimních měsíců.
- Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar SDH Oslavička ve výši 2600,.Kč.
V Oslavičce dne 2.9.2011
Zapsala Miroslava Nezvalová

Ověřovatelé

