Zápis č. 2/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 17.2.2012
Přítomni : Dušan Koch, Mgr. Miroslava Nezvalová, Lenka Dvořáková, Josef Švec, Ivan Komínek
Omluveni: Ing. Vaněk Jaroslav, Ing. Markéta Šulová, Ph.D.
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zahájení a volba ověřovatelů zápisu
kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
informace o kolaudaci veřejného osvětlení a dvou čekáren v místní části Ovčírna
schválení příspěvků na provoz ZŠ a MŠ v Rudíkově na rok 2012
informace o setkání u kulatého stolu v Jihlavě se společností SURAO
informace na zahájení prací na POV 2012
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. Zastupitelstvo schvaluje zaslaní žádosti o dar od obce Baliny na čekárny a
veřejné osvětlení. Zastupitelstvo je informováno o zakoupení ověřovací knihy, skácení topolů u
rybníka Horka (z důvodů špatného zdravotního stavu, kdy hrozil pád na hráz přímo do rybníka).
Ad 3) 9.1.2012 přišel kolaudační souhlas s užíváním, týkající se veřejného osvětlení a dvou čekáren
v místní části Ovčírna. Kraj chce převést stavební pozemky do vlastnictví obce Oslavička –
k rozhodnutí dojde na zasedání krajské rady 27.3.
Ad 4) Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek 6300,-Kč za žáka na rok 2012.
Ad 5) 14.2.2012 proběhla diskuze na téma ,,Výběr lokality pro hlubinné uložiště za účasti
veřejnosti“. Diskuze proběhla v aule Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Vystoupila D. Drábová
(SÚJB), P. Eybert (senátor), J. Běhounek (hejtman Kraje Vysočina), Z. Vajdová (socioložka), J.
Prachař (SÚRAO), J. Slovák (SÚRAO), Z. Jirsa (starosta Dolní Cerekve), Z. Černý (starosta
Nadějkova), E. Sequens (Calla) a další. Moderoval M. Veselovský (více na webových stránkách
www.surao.cz)
Ad 6) POV 2012:
- podaná žádost na POV na rok 2012 (vybudování zázemí pro společenské aktivity obce
Oslavička)
- oslovení Ing. Josefa Víta – žádost o projekt na přístřešek
Ad 7) Různé:
- zastupitelstvo obce schvaluje koupi nádob na posyp chodníků a dalších komunikací obce
v zimním období a také 2 kontejnerů na plast
- zastupitelstvo je informováno o schůzce, kterou sjednala agentura, která se zabývá výrobou
znaků pro obce, informačních tabulí apod.
V Oslavičce dne 17.2.2012
Zapsala Miroslava Nezvalová

Ověřovatelé

