Zápis č. 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 28.3.2014
Přítomni : Koch Dušan, Mgr. Nezvalová Miroslava, Švec Josef, Komínek Ivan, Dvořáková
Lenka, Ing. Vaněk Jaroslav
Omluveni: Ing. Markéta Šulová, Ph.D.
Host: Ing. Zuzana Vaňková
Ověřovatelé zápisu: Komínek Ivan, Švec Josef
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
3. informace z valné hromady svazek obcí ,,SKLÁDKA TKO“
4 . seznámení s postupem prací na POV KV 2014
5. informace o podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů v obci bez spoluúčasti
6. informace z dopisu od „SÚRAO“
7. záměr o koupi pozemků do vlastnictví obce
8. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byl pan Ivan Komínek a pan Josef Švec.
Pro: 6
Proti: 0
Ad2) Úkoly zadané v minulém zastupitelstvu byly splněny.
Zpráva o činnosti:
- Vodárenská a.s. – končí zkušební provoz čističky odpadních vod, návrh na předání správy
čističky panu Nezvalovi, seznámení s provozním řádem …
- informace o volbách do evropského parlamentu, které se uskuteční 23. - 24.5.2014.
Ad3) Zastupitelstvo obce bylo informováno o valné hromadě svazku obcí ,,SKLÁDKA TKO“ :
- informace o skládce v Petrůvkách (rekultivace skládky, prodej plynu, …)
- investice na kompostárnu cca 118 000,-Kč
- členský poplatek je stále 5,-Kč za občana.
Ad4) Zastupitelstvo obce bylo informováno o postupu prací na POV KV 2014:
- oslovení pana Kaštana na opravu kapličky (výměna dveří, restaurování obrazů a oltáře
apod.).
Ad5) Zastupitelstvo bylo informováno o dotaci na výsadbu stromů v obci, které přednesla
Ing. Zuzana Vaňková:
- maximální výše příspěvku je 200 tisíc korun
- jedná se o nadační příspěvek od ČEZu
- pozemky pro výsadbu musí být buď v majetku obce nebo musí mít obec souhlas vlastníka
- termín podání žádosti pro podzimní výsadbu je 1.7. – 31.7.2014, s doporučením podat
žádost co nejdříve
- nadační příspěvek zahrnuje úhradu nákladů na pořízení stromů a jejich výsadbu (z
příspěvku nemůže být hrazen projekt, konzultace apod.)
- nabídka na zpracování projektu

-

doporučení zvolit maximálně 3 lokality
navržené lokality zastupitelstvem jsou: nové domky a čistírna odpadních vod, cesta
k Hodovu , hráz rybníka

Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti.
Pro: 6
Proti: 0
Ad6) Zastupitelstvo bylo informováno o dopisu od SÚRAO – dopis se týkal organizačních a
personálních změn.
Ad7) Projednání záměru o koupi pozemků do vlastnictví obce.
Ad8) Různé:
- Informace o darovací smlouvě mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a Obcí
Oslavičkou - předmětem smlouvy je 25 ks předplacených svozových pytlů na odpad o
objemu 110 l v celkové hodnotě 1294,-Kč - pytel si občané mohou vyzvednout na
obecním úřadě.
- Zastupitelstvo obce žádá občany, aby do 1.května 2014 odklidili všechny překážky
umístěné na obecních pozemcích (například stavební materiál, dřevo …) , kvůli opravě
místní komunikace.
- V sobotu 12. 4. 2014 mezi 16.- 17. hodinou se budou na obecním úřadě vybírat poplatky:
1. poplatky za odpad 400,-Kč/os./rok
2. poplatky za psa 40,-Kč /pes/rok
3. poplatky za využívání veřejného prostranství 2,-Kč/m2/den.
Poplatky mohou občané uhradit také převodem na účet:
číslo účtu: 231076571/0300
variabilní symbol: číslo domu
V Oslavičce dne 28.3.2014
Zapsala Miroslava Nezvalová

Ověřovatelé zápisu

