Zápis č. 5/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 29.5.2014
Přítomni : Koch Dušan, Ing. Markéta Šulová, Ph.D., Mgr. Nezvalová Miroslava, Švec Josef,
Dvořáková Lenka, Ing. Vaněk Jaroslav, Komínek Ivan
Ověřovatelé zápisu: Ing. Vaněk Jaroslav, Komínek Ivan
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
3. seznámení s postupem prací na POV KV 2014
4 . schválení projektu pro podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů v obci
bez spoluúčasti
5. schválení termínu ,,setkání rodáků 2014“
6. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli pan Jaroslav Vaněk a Ivan Komínek.
Pro: 7
Proti: 0
Ad2) Úkoly zadané v minulém zastupitelstvu byly splněny.
Zpráva o činnosti:
- ČOV – proběhla kontrolní inspekce pro provoz, revizi elektrické energie provede pan
Mikyska, výjimka ohledně limitů na 10 let
- CREDITAS – žádost o aktualizaci znaleckého ocenění č. 2011-1869-CREDITAS
vztahující se k nemovitosti v zajištění Záložny (doložit nejpozději do 1.8.2014)
- Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště VM
 oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho doložení
k veřejnému nahlédnutí
 katastrální území Oslavička obce Oslavička bude předložen k veřejnému
nahlédnutí v Oslavičce v zasedací místnosti obecního úřadu ve dnech
30.6.2014 – 11.7.2014 s možností uplatnění námitek proti obsahu na
katastrálním pracovišti VM
- Krajský úřad Kraje Vysočina – 18.6.2014 v 15.hodin proběhne výběrové řízení na
výběr dopravců zajišťujících dopravní obslužnost Kraje Vysočina
Ad3) Zastupitelstvo obce bylo informováno o postupu prací na POV KV 2014:
- pan Kaštan provede opravu kapličky na konci června
- zaslaná objednávka na Cestmistrovství – správa a údržba silnic
Ad4) Zastupitelstvo bylo informováno o projektu na výsadbu stromů v obci od Ing. Zuzany
Vaňkové:
- navržení stromů na vybrané lokality.
 nové domky a čistírna odpadních vod – okrasná třešeň
 cesta k Hodovu - lípa
 hráz rybníka – dub
Zastupitelstvo obce schválilo projekt.
Pro:7
Proti:0
- občané mají možnost nahlédnout do projetu v úředních hodinách do 13.6.2014

Ad5) Zastupitelstvo schválilo termín konání ,,setkání rodáků 2014“ a to na 6.9.2014.
Pro:7
Proti:0
Ad6) Různé:
- Starosta informoval o nefunkčnosti rozhlasu a dále navrhnul rozšíření rozhlasu mezi
Zimovi a Kutílkovi. Zastupitestvo obce schválilo rozšíření rozhlasu.
Pro:7
Proti: 0
V Oslavičce dne 29.5.2014
Zapsala Miroslava Nezvalová

Ověřovatelé zápisu

