Zápis č. 11/2011 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 27.12.2011
Přítomni : Dušan Koch, Ing. Vaněk Jaroslav Ing. Markéta Šulová, Ph.D., Mgr. Miroslava
Nezvalová, Lenka Dvořáková, Josef Švec, Komínek Ivan, Babáček Josef,
Olivová Alena, Kochová Romana, Kandrnál Bohuslav,
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
3. provedení kontrol finančního a kontrolního výboru
4. informace o ukončení POV 2011
5. plánování POV 2012
6. informace z valné hromady mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko
7. informace o zaškolení pro ověřování podpisů a listin
8. informace z jednání rady mikroregionu Horácko
9. projednání návrhu o převodu majetku Kraje Vysočina na obec Oslavičku
10. schválení navrţeného rozpočtu obce pro rok 2012
11. 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.
Ad 3) Vyhodnocení finanční komise – kontrola majetku obce, majetku SDH, inventarizace
pokladny a bankovních účtů proběhla v pořádku. Vyhodnocení kontrolního výboru – proběhla
kontrola usnesení (viz zápis kontrolního výboru).

Ad 4) POV 2011:
- Starosta obce poděkoval všem účastníkům, kteří se podíleli na jeho přípravách a
realizaci.
- Cenová rekapitulace: stavební povolení 3 000,-Kč, projekt od Ing. Jelínkové 7 200,Kč, čekárny od Václava Puţe 64 200,-Kč, veřejné osvětlení od firmy VM Rekostav
216 864,-Kč. Celková částka je 291 264,-Kč, dotace z kraje činí 111 000,-Kč.
- Ţádost o kolaudaci bude provedena v příštím týdnu, uzavření POV 2012 je nutné do
poloviny ledna 2012.

Ad 5) Návrhy POV pro rok 2012:
- Díky moţnosti propojení investičních a neinvestičních akcí se bude ţádat o
kombinovanou akci, kde musí převaţovat jedna ze sloţek.
- Zastupitelé obce projednávali návrhy týkající se úpravy hráze a zhotovení dřevěného
přístřešku pro akce obce Oslavičky. Vše je ve fázi příprav ke konečnému rozhodnutí
dojde na dalším zasedání obce.
- Podání ţádosti na dotace z POV se přijímají do konce ledna 2012.

Ad 6) Informace z valné hromady mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko:
- Poděkování obcím za příspěvek na koupi přístroje Lukas na masáţ srdce pro
Záchrannou sluţbu Velké Meziříčí (cca 244 000,-Kč)
- Místostarosta Velké Bíteše informoval o petici proti zrušení policie ve Velké Bíteši.
- Od 1.1.2012 se budou vystavovat občanské průkazy pouze ve Velkém Meziříčí.
- Od 1.1.2012 bude registr domovních čísel a jejich přidělování veden v CZECH
POINTU.
- Pokud budou obce ţádat o jakýkoliv dotace z EU, musí si pro tyto účely zaloţit
bankovní účet u ČNB.
- Informace o návrzích na cyklostezky, informační tabule apod.
Ad 7) Zastupitelstvo obce bylo informováno o průběhu školení pro ověřování podpisů a listin.
Moţnost ověřování podpisů a listin v naší obci začte během února či března 2012. Občané o
této moţnosti budou informováni.
Ad 8) Informace z jednání rady mikroregionu Horácko:
- Starostka obce Koněšín paní Hana Ţáková informovala o nové lodi od firmy AIKON –
provoz lodi bude zahájen 1.1.2012.
- Obec Čikov podala ţádost o vystoupení z mikroregionu Horácko.
- Nabídka prezentací obcí na webových stránkách, příspěvek obce činí 1 500,-Kč.
Ad 9) Zastupitelstvo obce souhlasí s převodem majetku z Kraj Vysočina do vlastnictví obce
Oslavička, jedná se o převod:
- příjezdové cesty k p.č. 7 a p.č. 41 (SO103)
- napojení lesní cesty I. a lesní cesty II. (SO104)
- napojení lesní cesty II (SO105)
- upravený sjezd (SO106)
- nástupiště autobusových zastávek (SO107)
Ad 10) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet pro rok 2012 ve výši – příjmy 910 300,-Kč a
výdaje 910 300,-Kč.
Ad 11)Různé:
- zastupitelstvo obce se má vyjádřit k optickému kabelu, který bude veden přes obec
Oslavičku (z Velkého Meziříčí do Třebíče)
- termíny konání zastupitelstev pro 1. pololetí roku 2012:
 20. ledna
 17. února
 16. března
 13. dubna
 11. května
 22. června

V Oslavičce dne 27.12.2011
Zapsala Miroslava Nezvalová

Ověřovatelé

