Zápis č. 4/2013 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 12.4.2013
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 z valné hromady ,,Svazku obcí VODOVODY A KAMALIZACE“
5. informace z valné hromady mikroregionu ,,Horácko“
6. přidělení čísla popisného pro manžele Nezvalovi
7. projednání cenové nabídky od společnosti E-ON, na dodávku el.energie
8. 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.
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 SÚRAO s pracovní skupinou v Praze dne 20.3.2013, ředitel SÚRAO podepsal
souhlas s výzkumem v lokalitě Kraví Hora bez většinového souhlasu všech obcí , další
setkání pracovní skupiny se SÚRAO se uskuteční v Budišově dne 25.4.2013 v 16:00.
- společnost SÚRAO nabízí všem obcím v možných lokalitách návštěvu elektrárny a
centrálního meziskladu všech radioaktivních odpadů, exkurze do Švýcarska proběhne
2. – 5. června 2013
- o podané žádosti na opravu kapličky (jedná se o vymalování, opravu oltáře, nové dveře,
výměna rámů u obrazů apod.), kraj Vysočina poskytuje dotace v maximální výši 50% dané
ceny, jedná se o program ,,Památky místního významu 2013“, cena projektu činí
57 500,-Kč
- o rozeslání dopisů všem chatařům a chalupářům z důvodu informování o obecně závazné
vyhlášce č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění a odstraňování komunálních odpadů, poplatek činí 400,-Kč za rok.
Ad 3) POV 2013:
- přidělená dotace je ve výši 109 000,-Kč, celkové náklady činí 182 000,-Kč.
Ad 4) Starosta informoval o valné hromadě ,,Svazku obcí Vodovody a Kanalizace – dojde ke
zdražení vody o 4Kč za m3.
Ad 5) Starosta informoval o valné hromadě mikroregionu Horácko. Mikroregion vylosoval 13 obcí,
které dostanou stan nebo slunečník, obec přispěje cca 20%. Mezi vylosovanými obcemi je i obec
Oslavička, která schválila rozkládací stan a přispěje částkou 6 000,-Kč.
Ad 6) Manželé Nezvalovi dostali souhlas s užíváním stavby. Zastupitelstvo obce souhlasí
s přidělením čísla popisného 44. Pro: 7 Proti:0
Ad 7) Starosta obce informoval o cenové nabídce od společnosti E-ON na dodávku el.energie.
Ad 8) Různé:
- zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek na linku důvěry ve výši 97,-Kč
Pro: 7 Proti:0
- dne 20. 4. 2013 od 16 do 17 hodin se budou na obecním úřadě vybírat poplatky za odpad
400,-Kč za osobu a rok a poplatky za psa 40,-Kč za psa za rok
V Oslavičce dne 12.4.2013
Zapsala Miroslava Nezvalová

Ověřovatelé

