Zápis č. 6/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 25.6.2014
Přítomni : Koch Dušan, Ing. Markéta Šulová, Ph.D., Mgr. Nezvalová Miroslava, Švec Josef,
Dvořáková Lenka, Ing. Vaněk Jaroslav, Komínek Ivan
Ověřovatelé zápisu: Ing. Markéta Šulová, Ph.D., Švec Josef
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

zahájení a volba ověřovatelů zápisu
kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
seznámení s postupem prací na POV KV 2014
schválení projektu pro podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů v obci
bez spoluúčasti
příprava na sraz rodáků naší obce
schválení ,,Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oslavička
za rok 2013“
schválení ,,Účetní závěrky za rok 2013“
různé

Ad1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli paní Markéta Šulová a pan Josef Švec .
Pro: 7
Proti: 0
Ad2) Úkoly zadané v minulém zastupitelstvu byly splněny.
Zpráva o činnosti:
- proběhl audit obce 6.6.2014, který také poukázal na to, že kaplička Narození Panny
Marie nemá parcelní číslo – starosta vyřizuje
- hotová revize ČOV se schválenou výjimkou na 10 let
Ad3) Zastupitelstvo obce bylo informováno o postupu prací na POV KV 2014:
- pan Kaštan provede opravu kapličky, která bude hotová do 6.9.2014
- zaslaná objednávka na Cestmistrovství – správa a údržba silnic
Ad4) Zastupitelstvo schválilo změny v projektu na výsadbu stromů v obci:
stromy na vybrané lokality jsou:
 nové domky a čistírna odpadních vod - okrasná třešeň
 stromořadí podél obchvatu - jarov klen
 hráz rybníka – dub letní
Pro:7
Proti:0
Ad5) Zastupitelstvo bylo informováno o ,,setkání rodáků 2014“ , které se uskuteční 6.9.2014:
- domluvena kapela i kněz
- pro děti je zajištěn skákací hrad
Ad6) Starosta seznámil zastupitele se zněním zprávy o výsledku hospodaření obce a
závěrečným účtem obce za rok 2013. Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku
hospodaření a závěrečný účet obce Oslavička za rok 2013 bez výhrad, souhlasí se zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Oslavička za rok 2013 bez chyb a nedostatků.
Pro:7
Proti:0

Ad7) Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2012.
Pro:7
Proti:0
Výkazy: výkazy zisku a strát, rozvaha, příloha a výkaz o plnění rozpočtu jsou
k nahlédnutí v kanceláři OU.
Ad8)Různé:
- 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 a to v úředních hodinách nebo po telefonické
domluvě se starostou nebo s místostarostkami a s možností uplatnění
námitek proti obsahu na katastrálním pracovišti VM
telefony: starosta Dušan Koch 737868737
místostarostka Markéta Šulová 724352578
místostarostka Miroslava Nezvalová 773795883
- dne 30.6.2014 v době od 13:00 hod. – 17:00 hod. bude veřejnému
nahlédnutí v Oslaviččce v zasedací místnosti Obecního úřadu přítomen
zaměstnanec katastrálního úřadu
- Zastupitelstvo obce schválilo odměnu paní účetní ve výši 4000,-Kč
Pro:7
Proti:0
- Zastupitelstvo bylo informováno o dopisu ze dne 12.6.2014, který informuje o novém
řediteli SÚRAO.

V Oslavičce dne 25.6.2014
Zapsala Miroslava Nezvalová

Ověřovatelé zápisu

