Zápis č. 11/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 16.11.2012
Přítomni : Dušan Koch, Mgr. Miroslava Nezvalová, Lenka Dvořáková, Josef Švec,
Ing. Markéta Šulová, Ph.D., Ivan Komínek
Omluveni: Ing. Vaněk Jaroslav
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
3. vydání navržené vyhlášky o místních poplatcích komunálního odpadu
4. informace z osmé ,,Schůze Pracovní skupiny“ o hlubinném úložišti
5. uzavření POV KV pro rok 2012 a příprava na POV KR 2013
6. seznámení s jednáním o změně územního plánu obce na STPF
7. informace o zakoupení dvou plastových popelnic pro posyp komunikace v obci
8. informace o změně sazby na veřejné osvětlení v nové ulici
9. příprava rozpočtu obce Oslavička na rok 2013
10. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli paní Markéta Šulová a paní Lenka Dvořáková.
Pro: 6
Proti: 0
Ad 2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny, zpráva o činnosti je součástí
programu zasedání.
Zastupitelstvo bylo informováno o přípravě voleb prezidenta republiky, které se uskuteční
11. a 12. ledna 2013.
Zastupitelstvo bylo informováno o ,,Námětovém cvičení JSDH v Hroznatíně“,
zastupitelstvo schválilo JSDH příspěvek na občerstvení ve výši 400,-Kč
Pro: 6
Proti: 0
Ad 3) Zastupitelstvo obce vydává novou vyhlášku o místních poplatcích komunálního odpadu,
která je vyvěšena na úředních deskách obecního úřadu.
Pro: 6
Proti:0
Ad 4) Zastupitelstvo bylo informováno o ,,Schůzi Pracovní skupiy“ o hlubinném uložišti,. Které
se uskutečnilo 31.10.2012. Byli zde zvoleni dva delegáti, kteří zastoupí tuto skupinu v Praze –
pan Piňos a paní Nožičková.
Ad 5) POV 2012:
- uzavření projektu, dodány všechny faktury a doklady na MěÚ Velké Meziříčí.
POV 2013
- zastupitelstvo projednává návrhy, které se týkají úpravy návsi, obecního prostranství
a úprava prostranství kolem čističky
Ad 6) Zastupitelstvo bylo informováno o jednání týkající se změny územního plánu obce na
Státním zemském půdním fondu. Jednání proběhlo s paní Ing. Salichovou, dále se jednání

účastnil starosta obce pan Koch, pan Zima a pan Kafka. Návrh v celém rozsahu byl zamítnut
z důvodu vysoké bonity na některých parcelách. Paní Ing. Salichová nabídla zařazení alespoň
některých parcel. Ke konečnému vyjádření dojde cca na jaře 2013.
Ad 7) Obec Oslavička zakoupila dvě plastové nádoby pro posyp chodníků a komunikací v obci,
které budou v nejbližší době umístěny na dvě nejnutnější místa.
Ad 8) Starosta obce informoval zastupitelstvo, že v nové ulici je špatná sazba na veřejné
osvětlení. Společnost E-ON přislíbila změnu sazby a zaslaní nových smluv na změnu sazby.
Ad 9) Zastupitelstvo obce připravilo rozpočet obce Oslavička na rok 2013, který bude vyvěšen
na úředních deskách.
Ad 10) Různé:
- Zastupitelstvo schválilo uskutečnění další Mikulášské nadílky pro děti do patnácti let.
,,Mikuláš s čerty a andělem“ přijde ve středu 5.12. 2012 po páté hodině večerní.
Pro:6
Proti:0
- Zastupitelstvo obce schválilo od 1.1.2013 měsíční odměnu neuvolněnému starostovi
ve výši 5000,-Kč.
Pro:6
Proti:0
V Oslavičce dne 16.11.2012
Zapsala Miroslava Nezvalová

Ověřovatelé

