Zápis č. 9/2011 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 14.10.2011
Přítomni : Dušan Koch, Lenka Dvořáková, Josef Švec, Ing. Vaněk Jaroslav, Mgr. Miroslava
Nezvalová,
Omluveni: Ing. Šulová Markéta, PhD, Ivan Komínek
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
3. informace o práci na POV 2011
4. návrh Správy ţelezniční dopravní cesty na zrušení vlakového přejezdu
5. Zvolení delegáta na valnou hromadu Vodovody a kanalizace Třebíč
6. zhodnocení ,,Setkání rodáků“
7. projednání návrhů na POV 2012
8. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli paní Lenka Dvořáková a pan Josef Švec
Ad 2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny, zpráva o činnosti je součástí
programu zasedání:
 Oprava sekačky v hodnotě 2000,-Kč.
 Zdarma zhotovená prezentace informací o obci – přenosná, dá se vyuţít na akcích
obce či na volbách apod.
 10.10.2011 proběhla prezentace od zástupců mikroregionu. Prezentace se zúčastnili
zástupci obcí Oslavička a Oslavice. Byla podána ţádost o informace ohledně okolí
těchto obcí na výstavbu turistických a cykloturistických tratí v Balinském a
Nesměřském údolí, kde podle plánů povedou 3 tratě v délce cca 15 km.
 Finanční dar pro Záchrannou sluţbu Velké Meziříčí na přístroj na masáţ srdce byl
předán.
 Paní Průdíková poslala nabídku kontejnerů na bioodpad, zastupitelstvo obce pronájem
kontejnerů odkládá na jaro 2012.
Ad 3) POV:
- Faktura na výstavbu čekáren je jiţ vystavena k jejímu zaplacení dojde aţ po zhotovení
čekáren.
- Faktura na projekt je 7200,- Kč.
- Připravena smlouva o dílo s firmou VM REKOSTAV spol.s.o. v ceně cca
216 000,-Kč.
Ad 4) Zastupitelé obce Oslavička nesouhlasí se zrušením ţelezničního přejezdu účelové
komunikace ŢKM 16,418 (P3915), trať TÚ 1261 Studenec – Křiţanov.
Ad 5) Zastupitelstvo obce zvolilo zástupce na valnou hromadu Vodovody a kanalizace Třebíč
p. Dušana Kocha.
Ad 6) Zastupitelé obce se kladně vyjádřili k průběhu akce.

Ad 7) Návrhy na POV 2012:
- Úprava veřejného prostranství a vybudování zázemí pro kulturní a sportovní akce –
zahrnuje úpravu hráze a zhotovení dřevěného přístřešku pro akce obce Oslavičky.
Ad 8)Různé:
- Obci byl předán finanční dar od mikroregionu Horácko v hodnotě 5000,- Kč.
- Zastupitelé obce podali návrh na zhotovení pevných a nepromokavých kabel na nově
koupený stan.
- SÚRAO – zve všechny občany na diskuzi na téma ,,Postup výběru hlubinného uloţiště
v ČR“ dne 3.11.2011 v 16:00. Bliţší informace získáte v úředních hodinách na
obecním úřadě.
V Oslavičce dne 14.10.2011
Zapsala Miroslava Nezvalová

Ověřovatelé

