Zápis č. 4/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 9.5.2014
Přítomni : Koch Dušan, Ing. Markéta Šulová, Ph.D., Mgr. Nezvalová Miroslava, Švec Josef,
Dvořáková Lenka
Omluveni: Ing. Vaněk Jaroslav, Komínek Ivan
Ověřovatelé zápisu: Ing. Markéta Šulová, Ph.D., Dvořáková Lenka
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
3. informace ze setkání starostů a ,, SÚRAO“ v Rudíkově
4 . seznámení s postupem prací na POV KV 2014
5. stav podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů v obci bez spoluúčasti
6. informace o termínu přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 a
závěrečné kontrolní prohlídky na ČOV Oslavička
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. Zvoleny byly paní Markéta Šulová a paní Lenka Dvořáková.
Pro: 5
Proti: 0
Ad2) Úkoly zadané v minulém zastupitelstvu byly splněny.
Zpráva o činnosti:
- informace o volbách do evropského parlamentu, které se uskuteční 23. - 24.5.2014,
starosta seznámil zastupitelstvo se členy volební komise
Ad3) Zastupitelstvo obce bylo informováno o setkání starostů a ,,SÚRAO“
- informace o změnách
- Správa úložišť radioaktivních odpadů Praha připravila pro lokalitu Horka návštěvu
jaderné elektrárny Temelín- jedná se o exkurzi pro občany nad 15 let s trvalým
pobytem v Oslavičce
Ad4) Zastupitelstvo obce bylo informováno o postupu prací na POV KV 2014:
- pan Kaštan provede opravu kapličky (výměna dveří, restaurování obrazů a oltáře
apod.) a pan Sedmidubský provede opravu návsi
Ad5) Zastupitelstvo bylo informováno o dotaci na výsadbu stromů v obci:
- Ing. Zuzana Vaňková zhotoví projekt na 3 vybrané lokality: nové domky a čistírna
odpadních vod, cesta k Hodovu , hráz rybníka
Ad6) Zastupitelstvo bylo informováno o termínu přezkoumání hospodaření obce za rok 2013,
který bude 6.6.2014. Závěrečná kontrolní prohlídka na ČOV se uskuteční 13.5.2014.
Ad7) Zastupitelstvo obce Oslavička oznamuje záměr nákupu pozemku parc.č. 458/9 o výměře
192 m2.
Pro: 5
Proti:0
Ad8) Různé:
- informace vybudování udírny
- informace o opravě rozhlasu
V Oslavičce dne 9.5.2014
Zapsala Miroslava Nezvalová

Ověřovatelé zápisu

