Zápis č. 10/2011 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 11.11.2011
Přítomni : Dušan Koch, Lenka Dvořáková, Josef Švec, Ing. Vaněk Jaroslav,
Ing. Šulová Markéta,PhD, Ivan Komínek, Mgr. Miroslava Nezvalová,
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
3. informace o práci na POV 2011
4. schválení smlouvy o věcném břemenu, přípojky NN p. Svoboda
5. informace z jednání rady mikroregionu ,,Horácko“
6. informace z kontroly na úseku ochrany přírody
7. projednání návrhu uzavření smlouvy na využívání sběrného dvora
8. schválení návrhů POV pro rok 2012
9. návrh rozpočtu obce na rok 2012
10. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli pan Jaroslav Vaněk a Ivan Komínek.
Ad 2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny, zpráva o činnosti je součástí
programu zasedání:
 Informace z kontroly finančního úřadu.
 SÚRAO – zvolen nový ředitel pan Fajtejsek, který Vás zve na diskuzi 14.2.2012 do
Jihlavy.
 Ve středu 9.11. jsme byli informováni panem Lubošem Vítkem, že kraj Vysočina
nechává zpracoval projekt na optický kabel (využívá se na přenos dat). Optický kabel
povede z Velkého Meziříčí do Třebíče, obci byla nabídnuta chránička.
 Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Velkomeziříčko – Bítešsko (vyvěšeno na
webových stránkách obce)
 Správa veřejného osvětlení stála 1450,-Kč.
Ad 3) POV:
- Smlouva s firmou VM Rekostav na rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě Ovčírna
podepsána, dokončení díla je 30.11.2011.
- Výstavba čekáren je plánovaná na příští týden..
Ad 4) Zastupitelé obce Oslavička schválili smlouvu o věcném břemenu.
Ad 5) Informace z jednání rady mikroregionu ,,Horácko“:
- Rada MR Horácko souhlasí s prodloužením plavby na Dalešické přehradě do 30.10.
- Provoz lodní dopravy na Dalešické přehradě bude provozovat firma AIKON.
- MR odkoupí budovu policie pro zajištění provozu lodní přepravy – MR podává žádost
o odkup do vlastnictví sdružení.
Ad 6) Zastupitelstvo bylo informováno o kontrole, týkající se dodržování právních předpisů
na úseku ochrany přírody - obec má uvést seznam pozemků k náhradní výstavbě stromů.

Ad 7) Zastupitelstvo obce projednalo návrh na uzavření smlouvy s firmou ESKOT na
využívání sběrného dvora. Starosta doporučuje využívání sběrného dvora v Budišově. Obec
zaplatí za 1 návštěvu 140 Kč.
,, Zastupitelstvo obce tímto apeluje na občany, aby navštěvovali sběrný dvůr Budišov.“
Ad 8) Zastupitelstvo obce prozatím projednává další návrhy na POV 2012.
Ad 9) Zastupitelstvo obce připravuje návrh rozpočtu na rok 2012.
Ad 10) Různé:
- Zastupitelstvo schválilo uskutečnění Mikulášské nadílky pro děti do patnácti let.
,,Mikuláš s čerty a andělem přijde v pondělí 5.12. po páté hodině večerní.“
- Inventarizační komise, finanční a kontrolní výbor se sejde 27.12.2011 v 18.00.
- členové inventarizačních komisí
o inventura majetku obce – členové finančního výboru (Dvořáková Lenka,
Kochová Romana, Babáček Josef, Ing. Šulová Markéta, Ph.D., )
o inventura majetku hasičů – Švec Josef, Sedlák Aleš, Ing. Vaněk Jaroslav
- členové kontrolního výboru (Komínek Ivan, Olivová Alena, Kandrnál Bohuslav)
V Oslavičce dne 11.11.2011
Zapsala Miroslava Nezvalová

Ověřovatelé

