Zápis č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 13.4.2012
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. výsledek daňové kontroly z finančního úřadu v Jihlavě
4. informace z valné hromady mikroregionu Horácko
5. informace z valné hromady Svazku obcí „Skládka TKO“
6. informace z valné hromady „Vodovody a kanalizace“
7. informace o POV 2012
8. ţádost Kraje Vysočina o prodej a převzetí pozemků obce Oslavička
9. projednání a schválení smlouvy – přípojka NN pro p. Lázničku
10. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli paní Markéta Šulová a pan Josef Švec.
Ad 2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny, zpráva o činnosti je součástí
programu zasedání.
Zastupitelstvo schválilo vyřazení obce Oslavička ze Zlatých stránek.
Firma ESKO-T, s.r.o. Třebíč poţaduje evidenci zapůjčených popelnic na barevné a bílé sklo.
Obec Oslavička zakoupila další dvě popelnice na plasty, jedna je umístěna u obecního a
úřadu a druhá je v místní části Ovčírna, kde bude zkušebně svoz 1x za měsíc.
Zastupitelstvo je informováno o vymalování obecního úřadu.
Zastupitelstvo odhlasovalo odměnu za úklid po malování pro paní Romanu Kochovou ve
výši 999,-Kč.
SÚRAO nabídlo obcím exkurzi do Francie, týkající se jaderného uloţiště. Exkurze se zúčastní
starosta obce pan Dušan Koch a náhradníkem je pan Josef Švec.
Ad 3) 8.9.2011 byla provedena kontrola z finančního úřadu v Jihlavě na dotace obdrţené od
Ministerstva pro místní rozvoj na akci „ 7 TI Oslavička - Podpora výstavby technické
infrastruktury pro rok 2008“. Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou o daňové kontrole,
kterou vzalo na vědomí.
Ad 4) Informace z valné hromady mikroregionu Horácko:
- ve svazku mikroregionu je 34 obcí, členství ukončila obec Čikov
- mikroregion poskytuje příspěvek 5000,- Kč za rok na kulturní a společenské akce pro
kaţdou obec
- MR schválil koupi budovy policie, kde bude centrum pro lodní přepravu, informační
centrum mikroregionu apod.
Ad 5) Informace z valné hromady Svazku obcí „Skládka TKO“:
- příspěvek kaţdé obce je 5kč na osobu za rok
- TKO poskytlo dar třebíčské záchranné sluţbě ve výši 250 000,-Kč
Ad 6) Informace z valné hromady „Vodovody a kanalizace“ :
- zvýšení vodného o 1,4 % a stočného o 2,6 % (vodné se tedy zvýšilo o cca o 40 Kč za
m3 )

Ad 7) POV 2012-vybudování zázemí pro společenské aktivity obce Oslavička:
- zastupitelstvo bylo informováno o schválení dotace na tuto akci ve výši 107 000,-Kč,
celková částka projektu by měla být cca 180 000,-Kč
- pan Ing. Josef Vít zpracoval projekt ve výši 10 000,-Kč a projektový rozpočet je
188 000,-Kč (přístavba dřevěného přístřešku 151 000,-Kč a výstavba dešťové kanalizace
37 000,-Kč)
- zastupitelstvo projednalo návrhy na realizaci dřevěného přístřešku a přijalo návrh na
realizaci od pana Puţe
Ad 8) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo ţádost Kraje Vysočina týkající se prodeje
pozemků par č. 512/14 a par. č. 513/9 v k.ú. Oslavička do vlastnictví Kraje Vysočina a
současně schválilo přijetí daru pozemků, vyřazovaných úseků silnic II/360 a III/39013 se
všemi součástmi a příslušenstvím a stavebního objektu SO 202 a hospodářského sjezdu.
Ad 9) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu, přípojka NN pro p. Lázničku.
Ad 10)Různé:
- Hasičský záchranný sbor ze Ţdáru nad Sázavou věnuje hasičskou stříkačku jako dar
obci Oslavička
- zastupitelstvo obce je informováno o koupi pozinkovaných plechů do vitrín
- zastupitelstvo obce přesunulo termín konání akce ,,Setkání rodáků“, na 15.9. 2012
- zastupitelstvo obce schválilo uzavření dohody o provedení práce Lence Dvořákové ve
výši 2000,-Kč za opravu ţidlí ve společenské místnosti.
V Oslavičce dne 13.4.2012
Zapsala Miroslava Nezvalová

Ověřovatelé

Výpis z usnesení, bod č.8 zápisu č.4/2012, ze zasedání zastupitelstva obce
konané dne 13.4.2012

Bod č. 8: Ţádost Kraje Vysočina o prodej a převzetí pozemků obce Oslavička.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo ţádost Kraje Vysočina týkající se
prodeje pozemků par. č. 512/14 a par. č. 513/9 v k.ú. Oslavička do vlastnictví
Kraje Vysočina a současně schválilo přijetí daru pozemků, vyřazovaných úseků
silnic II/360 a III/39013 se všemi součástmi a příslušenstvím a stavebního
objektu SO 202 a hospodářského sjezdu.

V Oslavičce dne 13.4.2012
Zapsala Miroslava Nezvalová

Ověřovatelé zápisu

