Zápis č. 9/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 2.10.2014
Přítomni : Koch Dušan, Ing. Šulová Markéta, Ph.D., Mgr. Nezvalová Miroslava, Švec Josef,
Dvořáková Lenka, Komínek Ivan
Omluveni: Ing. Vaněk Jaroslav
Host: Kandrnál Bohuslav
Ověřovatelé zápisu: Ing. Šulová Markéta, Ph.D., Dvořáková Lenka
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

zahájení a volba ověřovatelů zápisu
účast čestného hosta
kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
seznámení s postupem prací na POV KV 2014
závěrečné zhodnocení srazu rodáků
informace o volbách do zastupitelstva obce
žádost o umístění zákazu vjezdu v oblasti Nového rybníka u Oslavice
žádost o souhlas se stavebním povolením p.č.72/6
různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleny byly paní Markéta Šulová a Lenka Dvořáková.
Pro: 6
Proti: 0
Ad 2) Poděkování zastupitelstvu obce za práci v tomto volebním období.
Ad 3) Úkoly zadané v minulém zastupitelstvu byly splněny. Zpráva o činnosti je součástí
programu zasedání.
Zpráva o činnosti:
- poděkovaní občanům za účast na obecní brigádě.
Ad 4) Zastupitelstvo obce bylo informováno o postupu prací na POV KV 2014:
- zaplacena faktura Krajské správě a údržbě silnic za opravu výmolů 38 768,- Kč a
za asfaltový penetrační nástřik se zadrcením 100 188,- Kč
- získaná dotace činí 60% z celkové částky
- poděkování panu Janovi za vymalování kaple, které provedl zdarma
Ad 5) Zastupitelstvo obce provedlo závěrečné zhodnocení srazu rodáků naší obce.
Ad 6) Zastupitelstvo bylo informováno o volbách do zastupitelstva obce a do Senátu
Parlamentu ČŘ , které se budou konat 10. a 11.října 2014. Předseda volební komise je
Kateřina Homolová, zapisovatelkou je Bc. Šárka Lázničková a členové volební komise jsou
Eva Zimová a Bc. Kateřina Blažková.
Ad 7) Zastupitelstvo obce není oprávněné rozhodnout o žádosti umístění zákazu vjezdu
v oblasti Nového rybníka u Oslavice.
Ad 8) Zastupitelstvo obce souhlasí se stavebním povolením p.č.72/5.
Pro: 6
Proti : 0
Ad 9) Různé:
- informace o špatné funkci veřejného osvětlení
V Oslavičce dne 2.10.2014
Zapsala Miroslava Nezvalová

Ověřovatelé zápisu

