Zápis č. 8/2013 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 23.8.2013
Přítomni : Dušan Koch, Ing. Markéta Šulová, Ph.D., Mgr. Miroslava Nezvalová, Lenka
Dvořáková, Ing. Vaněk Jaroslav, Ivan Komínek, Josef Švec
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
3. prosba o finanční dar na provoz a zřízení nových babyboxů
4. seznámení s postupem prací na POV KV 2013
5. příprava na sraz rodáků naší obce
6. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli pan Jaroslav Vaněk 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
- ţádosti z katastrálního úřadu na ověření místního názvosloví kvůli digitalizaci katastru
obce Oslavička
- koupi hraček na pískoviště na dětské hřiště
- opravě sekačky
- ţádosti o vyjádření k provozování veřejné linkové osobní dopravy na lince
Třebíč-Velké Meziříčí-Ţďár nad Sázavou a Třebíč-Rudíkov-Bochovice, Batouchovice
- dopisu od občanů, který upozorňuje na špatný stav stromu u potoka v obci, po zjištění
aktuálního stavu stromu zastupitelstvo rozhodne o dalším postupu údrţby na příštím
zasedání zastupitelstva
Ad 3) Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar na provoz a zřízení nových babyboxů
v hodnotě 1000,-Kč.
Pro: 7
Proti:0
Ad 4) POV 2013:
- Vodárenské a.s. Třebíč zaţádaly za obec o provoz na zpuštění čistírny odpadních vod od
poloviny září
Ad 5)Zastupitelstvo obce schválilo docenění pozemků v majetku obce Oslavička cenou
určenou katastrálním úřadem pro katastrální území Oslavička.
Pro:7
Proti:0
Ad 6) ),,Setkání rodáků“ se uskuteční 7.9.2013. Mše svatá bude ve 13:00 u kapličky.
Ad 7) Různé:
- Zastupitelstvo obce Oslavička oznamuje záměr směny pozemku parc.č.1001 o výměře
asi 9m2 za část pozemku parc.č. 10/5 o výměře asi 9m2 a nákupu rozdílu ve výměře
asi 44m2.
Pro:7
Proti:0
V Oslavičce dne 23.8.2013
Zapsala Miroslava Nezvalová

Ověřovatelé

