Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 11.7.2014
Přítomni : Koch Dušan, Ing. Markéta Šulová, Ph.D., Mgr. Nezvalová Miroslava, Švec Josef,
Dvořáková Lenka, Ing. Vaněk Jaroslav, Komínek Ivan
Ověřovatelé zápisu: Dvořáková Lenka, Ing. Vaněk Jaroslav
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 . zpráva o projektu na výsadbu stromů v obci bez spoluúčasti
5. příprava na sraz rodáků
6. informace k volbám do zastupitelstva obce
7. žádost o finanční dar pro Linku důvěry ,,STŘED“
8. schválení koupi pozemku
9. záměr o koupi pozemků do vlastnictví obce
10. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli paní Lenka Dvořáková a pan Jaroslav Vaněk.
Pro: 7
Proti: 0
Ad 2) Úkoly zadané v minulém zastupitelstvu byly splněny. Zpráva o činnosti je součástí
programu zasedání.
Ad 3) Zastupitelstvo obce bylo informováno o postupu prací na POV KV 2014:
- lokální výmoly na návsi byly vyspraveny asfaltovou směsí
- cca začátkem srpna bude na návsi proveden asfaltový penetrační nástřik se zadrcením
- pan Kaštan provádí opravu oltáře, lavic apod, pan Jan kapli vymaluje
Ad 4)
-

Zastupitelstvo bylo informováno o projektu na výsadbu stromů v obci
název projektu: Stromořadí v obci Oslavička
celkem 35 stromů v celém projektu
lokalita ,,stromořadí podél obchvatu“ schválena krajskou správou a údržbou silnic
žádost byla podána 1.7.2014
zastupitelstvo obce schválilo dohodu o provedení práce pro Ing. Zuzanu Vaňkovou
Pro:7
Proti:0

Ad 5) Zastupitelstvo bylo informováno o ,,setkání rodáků 2014“ ,které se uskuteční 6.9.2014:
- domluvena kapela i kněz
- pro děti je zajištěn skákací hrad
Ad 6) Zastupitelstvo bylo informováno o volbách do zastupitelstva, které se budou konat
10. a 11.října 2014. Nezávislí kandidáti musí podat svoji kandidátku nejpozději do 5.8.2014
do 16.hodin na Městském úřadě ve Velkém Meziříčí. Další informace o volbách viz úřední
deska.

Ad 7) Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar pro Linku důvěry ,,STŘED“ ve výši 1Kč za
občana.
Pro: 7
Proti:0
Ad 8) Zastupitelstvo obce Oslavička schvaluje nákup pozemku parc.č. 458/9 o výměře 192
m2 za 95 Kč/m2.
Pro: 7
Proti:0
Ad 9) Zastupitelstvo obce Oslavička oznamuje záměr nákupu pozemku parc.č. 507/2 o
výměře 19 m2, parc.č. 508/2 o výměře 34 m2 a parc.č. 110/4 o výměře 6 m2.
Pro: 7
Proti:0
Ad 10)Různé:
- firma E.ON oznamuje přerušení dodávky elektrické energie 24.7.2014 od 7:30 do
15:45 celá obec Oslavička kromě místní části Ovčírna.
V Oslavičce dne 11.7.2014
Zapsala Miroslava Nezvalová

Ověřovatelé zápisu

