Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 15.2.2013
Přítomni : Dušan Koch, Ing. Markéta Šulová, Ph.D., Mgr. Miroslava Nezvalová, Lenka
Dvořáková, Josef Švec, Ing. Vaněk Jaroslav, Ivan Komínek
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
3. příprava na POV KV 2013
4. informace ze schůzky starostů a vedení ZŠ a MŠ v Rudíkově
5. informace o povinném zřízení u ČNB pro všechny obce
6. souhlas obce Oslavička se zahrnutím do územní působnosti MAS Most
Vysočina, o.p.s. VM
7. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli paní Markéta Šulová a pan Jaroslav Vaněk.
Pro:7
Proti:0
Ad 2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny, zpráva o činnosti je součástí
programu zasedání.
Zastupitelstvo bylo informováno:
- o oznámení o konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby pana Homoly dne
26.2.2013
- v Třešti proběhne dne 14.3.2013 setkání starostů obcí kraje Vysočina s radou kraje
Vysočina
- v roce 2013 proběhne digitalizace obce Oslavička
- SÚRAO našlo první průzkumné území a to v oblasti Kraví hora
Ad 3) POV 2013:
- se týká vybudování odtokové šachty a úpravu veřejného prostranství u místní ČOV
- předpokládané náklady činí 220 000,-Kč, dotace pro rok 2013 budou maximálně ve
výši 130 000,- Kč, vlastní zdroje 90 000,-Kč
- charakter projektu je investiční i neinvestiční
Ad 4) Zastupitelstvo obce bylo informováno o průběhu schůze ( počet dětí v roce 2013 v MŠ i
ZŠ, projekty pro rok 2013 apod.). V naší obci navštěvují základní školu 3 žáci a mateřskou
školu 1 žák.
Ad 5) Starosta informoval o průběhu jednání ohledně zřízení účtu v ČNB.
Ad 6) Zastupitelstvo obce Oslavička souhlasí se zahrnutím do území působnosti místního
partnerství MAS Most Vysočina, o.p.s., Velké Meziříčí a přípravu Integrované strategie
území na období 2014 – 2018.
Pro: 7
Proti: 0
Ad 7) Různé:
- zastupitelstvo schválilo rozšíření místního rozhlasu o jeden vysílač do nové části obce
Pro:7
Proti:0
V Oslavičce dne 15.2.2013
Zapsala Miroslava Nezvalová

Ověřovatelé

