Zápis č. 3/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 16.3.2012
Přítomni : Dušan Koch, Ing. Markéta Šulová, Ph.D., Mgr. Miroslava Nezvalová, Lenka
Dvořáková, Josef Švec, Ivan Komínek, Ing. Vaněk Jaroslav
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
3. žádost o finanční příspěvek na opravu kostela v Rudíkově
4. schválení a přidělení domovního čísla
5. informace o POV 2012
6. schválení návrhu na zakoupení dvou nádob na plasty a dvou nádob na posyp
7. informace o pořádání akcí
8. 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.
Kacení topolů na hrázi rybníka Horka – prodej cca 24 m3 za cca 23 000,-Kč. Těžba stromů vyšla
cca na 10 000,-Kč.
Obec podala žádost o uzavření smlouvy mezi obcí Oslavičkou a městem Velké Meziříčí a to ve věci
systému RÚIAN (registr územní identifikace, adres a nemovitostí).

Ad 3) Zastupitelstvo obce schválilo dar ve výši 5000,-Kč pro Římskokatolickou farnost
Rudíkov na opravu kostela sv. Petra a Pavla.
Ad 4) Obecní zastupitelstvo na základě platného souhlasu s užívám stavby přiděluje Lence
Henešové č.p. 46.
Ad 5) POV 2012-vybudování zázemí pro společenské aktivity obce Oslavička:
- projekt vypracuje Ing. Vít, cena projektu bude cca 10 000,-Kč
- obec podá oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu.
Ad 6) Zastupitelstvo schválilo návrh na zakoupení dvou nádob na plasty a dvou nádob na
posyp v zimním období.
Ad 7) Zastupitelstvo obce schválilo termín konání akce ,,Setkání rodáků“, která proběhne
8.9.2012. Další akcí je pořádání ,,pouťové zábavy“, která proběhne 23.6.2012, kde bude hrát
skupina Adriana.
Ad 8) Různé:
- 24.3.2012 se uskuteční rada mikroregionu Horácko v Kramolíně
- Zastupitelstvo obce schválilo zprávu o uplatňování územního plánu Oslavička v
uplynulém období (všechny změny požadované obcí jsou zaznamenány).
- 24.3.2012 od 15:00 – 16:00 proběhne na obci vybírání poplatků za odpady 350 Kč za osobu na rok a poplatků za psy - 40 Kč za psa na rok.
V Oslavičce dne 16.3.2012
Zapsala Miroslava Nezvalová

Ověřovatelé

