Zápis č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 28.2.2014
Přítomni : Koch Dušan, Ing. Markéta Šulová, Ph.D., Mgr. Nezvalová Miroslava, Švec Josef,
Komínek Ivan, Dvořáková Lenka, Ing. Vaněk Jaroslav
Ověřovatelé zápisu: , Ing. Markéta Šulová, Ph.D., Ing. Vaněk Jaroslav
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

zahájení a volba ověřovatelů zápisu
kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
informace z valné hromady mikroregionu Horácko
seznámení s postupem prací na POV KV 2014
informace o podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů v obci bez spoluúčasti
různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou ověřovatelů
zápisu. Zvoleni byl paní Markéta Šulová a pan Jaroslav Vaněk.
Pro: 7
Proti: 0
Ad2) Úkoly zadané v minulém zastupitelstvu byly splněny.
Zpráva o činnosti:
- oprava veřejného osvětlení
- informace o pozvánce na TKO
- informace o pozvánce CD Okříšek –trasa Křižanov -Studenec
- nová lampa veřejného osvětlení u p. Zimy
- koupení tomboly na dětský kraval pořádaný Mateřskou školou v Rudíkově
Ad3) Zastupitelstvo obce bylo informováno o valné hromadě mikroregionu Horácko:
- zrušen poplatek za návštěvu sběrného dvora, poplatek bude za množství odpadu
- v roce 2014 bude každé obci zdarma dodán kontejner na bioodpad (smlouva bude na 1 rok)
- informace o příjmech a výdajích za rok 2013
- informace o optickém kabelu …
Ad4) Zastupitelstvo obce bylo informováno o podáni žádosti.
Ad5) Zastupitelstvo bylo informováno o dotaci na výsadbu stromů v obci:
- maximální výše příspěvku je 200 tisíc korun
- jedná se o nadační příspěvek od ČEZu
- je podporovaná výsadba nejehličnatých původních druhů dřevin a jejich odrůd, mohou se
osazovat liniové zeleně na mezích, u veřejných budov, podél vodotečí a nádrží …
- realizace se předpokládá na veřejném prostranství v obci nebo extravilánu
- termín podání žádosti pro podzimní výsadbu je 1.7. – 31.7.2014
- nadační příspěvek zahrnuje úhradu nákladů na pořízení stromů a jejich výsadbu (z příspěvku
nemůže být hrazen projekt, konzultace apod.)
- další informace na webových stránkách www.nadacecez.cz
Na příští zastupitelstvo bude pozvaná paní Ing. Zuzana Vaňková, která poskytne další informace.
Ad6) Různé:
- Smlouva o dílo-umělecký výkon na propagaci v knize pana Radomila Frotka s názvem
Křížem krážem Vysočinou 2.díl
V Oslavičce dne 28.2.2014
Zapsala Miroslava Nezvalová

Ověřovatelé zápisu

