Zápis č. 3/2013 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 15.3.2013
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 o povinném zřízení u ČNB pro všechny obce
5. informace z valné hromady ,,Skládka TKO“ Třebíč
6. informace z jednání rady mikrorefionu ,,Horácko“
7. přidělení čísla popisného panu Petru Homolovi
8. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli paní Lenka Dvořáková a pan Ivan Komínek.
Pro:7
Proti:0
Ad 2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny, zpráva o činnosti je součástí
programu zasedání.
Zastupitelstvo bylo informováno:
- o setkání starostů s radou kraje Vysočina, která proběhla 14.3.2013 v Třešti.
- správa veřejného osvětlení na balinském rozcestí a u pana Milana Černého, starosta
požádal o přídavek veřejného osvětlení na hasičský stožár pro osvětlení společenských
akcí.
- firma AVE nabízí zvýšení svozů papíru a plastu. Zastupitelstvo schválilo svoz plastů
v letním období a to 1x za 2 týdny. Pro: 7
Proti:0
Ad 3) POV 2013:
- starosta informoval o schůzce s ředitelem VAS, ohledně požadavků na chod čistírny
odpadních vod
- očekávání cenových nabídek na vybudování odtokové šachty a úpravu veřejného
prostranství u místní ČOV
Ad 4) Starosta informoval o zřízení účtu v ČNB. Účet je zřízen od 26.2.2013, součástí účtu je
také zřízení internetového bankovnictví.
Ad 5) Zastupitelstvo obce bylo informováno od pana Švece o konání valné hromady
,,Skládka TKO“ ze dne 13.3.2013.
Ad 6) Starosta informoval o jednání rady mikroregionu Horácko konané dne 4.3.2013
v Budišově. Mikroregion nabízí každé obci rozkládací stan nebo slunečníky, obec přispěje
cca 20%. Během 3 let budou vylosovány všechny obce kraje Vysočina, v roce 2013 bude
vylosováno 13 obcí. Zastupitelstvo obce souhlasí s rozkládacím stanem. Pro: 7
Proti:0
Ad 7) Pan Petr Homola dostal souhlas s užíváním stavby od 5.3.2013. Zastupitelstvo obce
souhlasí s přidělením čísla popisného 50. Pro: 7
Proti:0
Ad 8) Různé:
- každý občan obce Oslavička získal identifikační kartičku na sběrný dvůr Budišov.
- od 28.1.2013 byla vyvěšena veřejná vyhláška oznámení o projednání návrhu změny
č.1 územního plánu obce Oslavička, sejmuta byla dne 13.3.2013.
V Oslavičce dne 15.3.2013
Zapsala Miroslava Nezvalová

Ověřovatelé

