ZÁPIS Č. 05/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KONANÉ DNE 10. 5. 2013
Přítomni: Dušan Koch, Ing. Markéta Šulová, Ph.D., Lenka Dvořáková, Josef Švec, Ivan Komínek
Omluveni: Mgr. Miroslava Nezvalová, Ing. Jaroslav Vaněk
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
3. seznámení s postupem prací na POVV 2013
4. schválení dodatku smlouvy o svozu plastů, informace o svozu v letním období
5. příprava setkání rodáků obce
6. přidělení čísla popisného pro manžele Lázničkovy a Šulovy
7. schválení nové smlouvy o zapůjčení sběrných nádob od EKO-KOM
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: 5

Proti: 0

Ad 2) Úkoly zadané z minulých zastupitelstev byly splněny, zpráva o činnosti je součástí programu
zasedání.
Zastupitelstvo bylo informováno o:
 instalaci nového hnízda bezdrátového rozhlasu firmou Terosat pro ulici s novou zástavbou,
současně došlo i k revizi a odstranění závad na stávajícím zařízení instalovaném v obci
 výběru poplatků za svoz odpadů a za psy
Ad 3) POVV 2013:
 práce probíhají dle plánu
 zastupitelstvo schvaluje a akceptuje nabídku na průtokoměr a instalaci tohoto průtokoměru
do jímky k ČOV
Pro: 5

Proti: 0

Ad 4) Svoz plastů
 zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 13 smlouvy o svozu plastů
Pro: 5

Proti: 0

 v období 1. 5. – 30. 9. bude probíhat svoz plastů 1x týdně, svoz komunálního odpadu
zůstává 1x za 14 dní

Ad 5) Setkání rodáků obce
 tradiční setkání rodáků obce se letos uskuteční v sobotu 7. 9. 2013
 hudba zajištěna
Ad 6) Přidělení nových čísel popisných
 po vydání platného souhlasu s užíváním stavby budou přidělena tato popisná čísla:
o manželé Lázničkovi – č. p. 47
o manželé Šulovi – č. p. 45
Ad 7) Smlouva o zapůjčení sběrných nádob
 zastupitelstvo obce schvaluje znění Smlouvy o výpůjčce sběrných nádob na papír a bílé sklo
od EKO-KOM.
Pro: 5

Proti: 0

Ad 8) Různé
 zastupitelstvo obce souhlasí a zveřejňuje záměr opravit dětské hřiště včetně
majetkového vyrovnání
Pro: 5

Proti: 0

 zastupitelstvo obce schvaluje dar pro SDH Oslavička ve výši 5.000 Kč na zhotovení laviček
Pro: 5

Proti: 0

 bude provedena kontrola stavu ucpaných kanálů v Oslavičce – u autobusové zastávky a na
návsi u Bednářů
 bude upraveno prostranství okolo kapličky a vydlážděno stání pro popelnice na návsi
 změna územního plánu – MěÚ Velké Meziříčí čeká na vyjádření z KÚ Vysočina

