Zápis č. 1/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 20.1.2012
Přítomni : Dušan Koch, Ing. Markéta Šulová, Ph.D., Mgr. Miroslava Nezvalová, Lenka
Dvořáková, Josef Švec, Ivan Komínek
Omluveni: Ing. Vaněk Jaroslav
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
3. informace o uzavření POV 2011
4. informace z jednání rady mikroregionu Horácko
5. informace o korespondenci
6. schválení umístění telefonního automatu
7. informace o navrhovaných změnách v územním plánu obce
8. konečné schválení návrhů POV pro rok 2012
9. informace ze školení ve Velkém Meziříčí
10. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli paní Markéta Šulová a pan Ivan Komínek.
Ad 2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny, zpráva o činnosti je součástí
programu zasedání. Zastupitelstvo obce souhlasí s vedením optického kabelu.
Ad 3) 3.2.2012 v 9:00 proběhne závěrečná kontrolní prohlídka stavby, tykající se veřejného
osvětlení a autobusových zastávek.
Ad 4) Informace budou sděleny v příštím zastupitelstvu.
Ad 5) Pozvánka SURAO na 14.2.2012, kdy proběhne diskuze na téma ,,Výběr lokality pro
hlubinné uložiště za účasti veřejnosti“. Diskuze proběhne v aule Vysoké školy polytechnické
v Jihlavě.
Ad 6) Zastupitelstvo obce schvaluje umístění telefonního automatu nabudou obecního úřadu
(automat bude na kartu).
Ad 7) Informace od Ing. Kunčarové z územního plánování z Velkého Meziříčí – po 4 letech je
nutné připravit stav územního plánu obce, pro naši obec by to mělo být v nejbližší době, proto
tak budou rovnou zahrnuty i změny .
Ad 8) Návrhy POV pro rok 2012:
- Zastupitelé obce schvalují návrh pro vybudování zázemí pro společenské aktivity obce
Oslavička.
Ad 9) Školení se týkání programu RUIAN- registr územní identifikace adres a nemovitostí.
Týká se především zapsaní garáží, skladů, zemědělských objektů, lesních seníků, skleníků
apod., které potřebuje občan z nějakého důvodu to registru zapsat. Zastupitelstvo obce
rozhodlo, že pro tyto účely uzavře smlouvu s Velkým Meziříčím (pokud se bude platil jako
jednorázová akce).

Ad 10) Různé:
- Firma AVE, která provádí svoz komunálního odpadu oznamuje změnu svozového
dnu - místo sudých čtvrtků bude tímto dnem každé liché úterý a to od 14.2.2012.
Poslední svoz v sudý čtvrtek bude 26.1. 2012.
- Od 1.3. 2012 má starosta a místostarostky právo ověřovat podpisy a listiny. Ověřovat
můžete v úředních hodinách na obecním úřadě a to každý pátek od 18:00 do 20:00
hodin nebo po telefonické domluvě.
Telefonické spojení: Dušan Koch- 737 868 737
Ing.Markéta Šulová, Ph.D – 724 352 578
Mgr. Miroslava Nezvalová 774 699 189
V Oslavičce dne 20.1.2012
Zapsala Miroslava Nezvalová

Ověřovatelé

