Zápis č. 10/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 21.11.2014
Přítomni : Ing. Šulová Markéta, Ph.D.,Koch Dušan, Mgr. Nezvalová Miroslava, Dvořáková
Lenka, Komínek Ivan, Zima Luděk, Blaţková Anastázia
Ověřovatelé zápisu: Komínek Ivan, Blaţková Anastázia
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

zahájení a volba ověřovatelů zápisu
kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
projednání organizačních záleţitostí
návrh rozpočtu obce pro rok 2015
zahájení inventur za rok 2014, stanovení inventarizačních komisí a
zasedání kontrolního a finančního výboru
rozhodnutí MŢP pro lokalitu Horka a další související informace
Valná hromada mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko
schválení návrhu na uzavření věcného břemene s firmou E.ON
informace o ţádosti podané Bc. Šárkou Lázničkovou
informace o stavu POVV 2014, návrhy na POVV 2015
projednání akcí a činností realizovaných do konce roku 2014
schválení roční odměny za odběr pošty pro OÚ
různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli pan Ivan Komínek a paní Anastázia Blaţková
Pro: 7
Proti: 0
Ad 2) Úkoly zadané v minulém zastupitelstvu byly splněny. Zpráva o činnosti je součástí
programu zasedání.
Zpráva o činnosti:
- rozhlas – oprava rozhlasu a výměna baterií proběhne na jaře 2015
- poděkování za opravu cesty u OÚ zúčastněným občanům a schválení zaplacení
spotřeby pohonných hmot
Pro: 7
Proti:0
- pan B. Jan podal námitku na Katastrální pracoviště VM ke špatně vymezeným
hranicím pozemků, které bylo vyhověno
- zveřejnění informací o naší obci na webových stránkách (www.ziveobce.cz,
www.zlatestranky.cz) bude zrušeno
Ad 3) Projednání organizačních záleţitostí:
- nová SIM karta pro starosty s číslem 776294592
- v příštím roce proběhne tvorba nových obecních internetových stránek
- úřední hodiny budou v pátek od 19:00 do 20:00
- nadále je moţnost ověřování listin a podpisů
- připomínáme občanům, ţe jsme zapojeni do projektu Czech POINT (více na
www.czechpoint.cz)
- v naší obci je zvykem přát k významným výročím narození a k narození dítěte, tuto
funkci zastoupí paní Anastázia Blaţková, pan Luděk Zima nebo pan Ivan Komínek
- novou funkci kulturního referenta bude provádět paní Lenka Dvořáková
- zapisovatelkou zůstává paní Miroslava Nezvalová
- o správu zásahové jednotky dobrovolných hasičů a komunikaci s ní zastoupí pan
Luděk Zima

-

zastupitelstvo schválilo vznik nového pracovního místa na funkci účetní, která bude
od 1.1.2015 rozdělena. Moţnost podání přihlášky a profesního ţivotopisu je do
14.12.2014 (zásadním kritériem bude praxe v oboru) Pro: 7
Proti: 0

Ad 4) Zastupitelstvo obce navrhlo rozpočet obce pro rok 2015 (viz úřední deska).
Ad 5) Inventury budou zahájeny 1.12.2014.
29.12.2014 od 19. hodin bude probíhat inventarizace majetku obce, kterou provede pan
A.Sedlák, paní M.Teplá, paní A.Blaţková a paní M. Nezvalová, inventarizaci majetku SDH
provedou pan Ivan Komínek, pan Luděk Zima a pan Dušan Koch a zasedání finančního a
kontrolního výboru.
Ad 6) Zastupitelstvo bylo informováno o rozhodnutí Ministerstva ţivotního prostředí (MŢP),
které stanovilo průzkumné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry (PÚ ZZZK) Horka, pro
ověření homogenní přírodní geologické struktury – horninového bloku s vhodnými
geotechnickými vlastnostmi pro navazující průzkumně-geologické práce geologického
zákona. (viz úřední deska).
Jde o první etapu geologických průzkumů, jejíţ výstupy budou slouţit k zúţení počtu
vytipovaných lokalit pro budoucí hlubinné úloţiště. Geologické průzkumy probíhají na všech
sedmi lokalitách.
Zastupitelstvo bylo také informováno o schůzce se starosty dotčených obcí, která proběhla
19.11.2014, kde se projednával společný postup v této věci. Odvolání k rozhodnutí podalo
Sdruţení pro záchranu ţivotního prostředí Calla. Po poradě s právní kanceláří (následně
potvrzeno i organizací SÚRAO) - neexistuje v současné době žádný zákonný postup,
kterým lze geologickým pracím zabránit. Podání odvolání tedy není prostředkem, jak
zabránit vybudování hlubinného úloţiště, protoţe geologické průzkumy neodvrátí. Má pouze
odkladný účinek, který bude mít za následek to, ţe naší lokalitě nebude za letošní rok
vyplacen zákonem stanovený finanční příspěvek. Z tohoto důvodu se zástupci obcí dohodli
odvolání nepodávat. Kdyţ uţ budou geologické průzkumy probíhat bez souhlasu obcí, budou
se obce snaţit prosadit zřízení Fondu rozvoje (finanční státní podpora pro obyvatele lokalit
nad současný rámec zákonem stanovených náhrad za geologický průzkum), dále stanovení
záruky státu pro obyvatele (pokud bude lokalita vhodná pro výstavbu hlubinného úloţiště,
bude konečné rozhodnutí v souladu s názorem většiny obyvatel) a dostupné, pravdivé a
ověřitelné informace (klíčová podmínka pro aktivní účast občanů na řízení) atd. Více
informací podá starostka obce.
Ad 7) Starostka obce informovala zastupitele o Valné hromadě mikroregionu
Velkomeziříčsko-Bítešsko, která se bude konat 2.12.2014 a také o ţádosti pana Dušana
Kocha o kandidaturu do Rady a Kontrolního výboru MR VMB. Zastupitelstvo obce souhlasí
s ţádostí pana Dušana Kocha a také ho pověřuje v zastupování obce na Valné hromadě MR
VMB.
Pro: 7
Proti: 0
Ad 8) Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.
6408-030/001 s firmou E.ON.
Pro: 7
Proti: 0
Ad 9) Starostka obce informovala zastupitelstvo o stanovisku k ţádosti podané Bc. Šárkou
Lázničkovou.

Ad 10) Zastupitelstvo obce bylo informováno o postupu prací na POVV 2014, kde zbývá
podat závěrečná zpráva. Zastupitelstvo obce také projednalo návrhy na POVV 2015 (oprava
budovy obecního úřadu apod.).
Ad 11) Zastupitelstvo obce schválilo uskutečnění další Mikulášské nadílky pro děti do
patnácti let. ,,Mikuláš s čerty a andělem“ přijde v pátek 5.12. 2014 po páté hodině večerní.
Pro: 7
Proti:0
Zastupitelstvo obce také schválilo koupi vánočního stromu. Vánoční strom bude
umístěný před obecním úřadem. Obec Oslavička Vás tímto zve na první rozsvícení vánočního
stromu, které se bude konat 21.12.2014 v 17.00 u obecního úřadu.
Pro: 7
Proti:0
Zastupitelstvo obce souhlasí s opravou hráze, která proběhne po zamrznutí rybníka.
Ad 12) Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o provedení práce za odběr pošty pro OÚ.
Pro: 7
Proti : 0
Ad 13) Různé:
- Horacko.net zdarma nabízí školení ovládání počítače a vyhledávání na internetu (více
na www.horacko.net)
V Oslavičce dne 21.11.2014
Zapsala Miroslava Nezvalová

Ověřovatelé zápisu: ………………………………
………………………………
Starostka obce: ……………………………………

