Zápis č. 11/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 29.12.2014
Přítomni : Ing. Šulová Markéta, Ph.D.,Koch Dušan, Mgr. Nezvalová Miroslava, Dvořáková
Lenka, Komínek Ivan, Zima Luděk, Blaţková Anastázia
Ověřovatelé zápisu: Dušan Koch, Lenka Dvořáková
Program:

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

zahájení a volba ověřovatelů zápisu
kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
schválení rozpočtu obce pro rok 2015
výběr a schválení ţadatele na nové pracovní místo účetní
aktuální informace týkající se stanovení průzkumného území Horka SÚRAO, Zdravý domov Vysočina, Calla
akce připojení vodovodního řádu, vybudování elektrických přípojek,
schválení realizace veřejného osvětlení
informace z Valné hromady mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko
informace a zhodnocení uskutečněných akcí – setkání s OSPOD,
konference, setkání Ave, obecní akce
ţádosti o finanční příspěvek
schválení čísla popisného pro novostavbu BC. Zbyňka Lázničky
různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli pan Dušan Koch a paní Lenka Dvořáková
Pro: 7
Proti: 0
Ad 2) Úkoly zadané v minulém zastupitelstvu byly splněny. Zpráva o činnosti je součástí
programu zasedání.
Zpráva o činnosti:
- oprava veřejného osvětlení
- autobusové spoje přes Oslavičku - od 1. 1. 2015 přibudou víkendové spoje.
Ad 3) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2015 ve výši 1 112 900,- Kč
a rozpočtové výhledy na rok 2016 - 2019.
Pro: 7
Proti: 0
Ad 4) Zastupitelstvo obce schválilo na nové pracovní místo účetní, na základě zaslaných
ţádostí a ţivotopisů, p. Smaţilovou.
Pro: 7
Proti: 0
Ad 5) Zastupitelstvo bylo seznámeno s aktuálními informacemi týkající se stanovení
průzkumného území Horka. Setkání zastupitelů se SÚRAO se uskuteční 16.1.2015 v 17:00
hodin. Nezisková organizace Zdravý domov Vysočina z Budišova nabízí pomoc, pokud by se
zastupitelstvo obce rozhodlo nerespektovat referendum. Odvolání k rozhodnutí MŢP ponechalo
pouze Sdruţení pro záchranu ţivotního prostředí Calla, ostatní obce v lokalitě Horka odvolání
stáhly.
Ad 6) Zastupitelstvo bylo informováno o akci připojení vodovodního řádu a elektrické přípojky
ke 4 rodinným domům. Od konce července probíhá akce připojení vodovodního řádu k 4
novým stavebním parcelám. Po realizaci akce bude vodovod předán do vlastnictví obce a
následně do správy Vodárenské s.r.o. Kvůli připojení vodovodního řádu bude překopána obecní
komunikace (ulice k 7 RD - lokalita Od chalup), práce na překopu komunikace budou probíhat
výhradně manuálně bez pouţití mechanizace, aby nedošlo k poškození stávajících sítí pod
úrovní vozovky. S tímto souvisí i elektrické přípojky pro tyto stavební pozemky - projednání s

p. Bednářem z Rekostavu a s majiteli pozemků, ţe kvůli překopu silnice kvůli kanalizaci se do
výkopu, pokud to bude technicky moţné, přidají i chráničky na el. přípojky a kabel pro VO.
Zastupitelstvo obce schválilo realizaci veřejného osvětlení pro novou lokalitu.
Pro: 7
Proti: 0
Ad 7) Zastupitelstvo obce bylo informováno o valné hromadě mikroregionu VelkomeziříčskoBítešsko, která se konala 2. 12. 2014. V programu bylo schválení návrhu rozpočtu na rok 2015,
zpráva o činnosti, zpráva kontrolního výboru, volba členů rady apod.
Ad 8) Zastupitelstvo obce bylo informováno o uskutečněných akcích:
- setkání s OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí) – vedoucí Mgr. Muchová
vysvětlila nová práva a povinnosti v rámci výkonu SPOD obcí a obecních úřadů
související s novými zákony o SPO, které se týkají přímo obcí ( obce musí vytvořit
standarty kvality při poskytování SPO pro OSPOD na úrovni OÚ 1.stupně)
- setkání AVE – seznámení s novelou zákona o odpadech č.229/2014 Sb., která platí od
1.1.2015, s tímto souvisí nová povinnosti obcí s umístěním sběru a nakládání
s bioodpady (biologicky rozloţitelný komunální odpad) a kovovým odpadem. Kovový
odpad mohou občané vozit na sběrný dvůr do Budišova. Na bioodpad máma dohodu o
spolupráci s Vlčatínem na moţnost ukládání bioodpadů na kompostárnu.
- obecní akce – rozsvěcování stromu – zastupitelstvo obce schválilo finanční odměnu za
pečení perníčku (dohoda o provedení práce)
Pro: 7
Proti: 0
Mikuláš – poděkování všem zúčastněným, sníţení věkové hranice obdarovaných dětí.
Ad 9) Starostka obce informovala zastupitelstvo o ţádosti na finanční příspěvek
Římskokatolické farnosti Rudíkov na opravu opěrné zdi u kostela na severní straně a na
pravidelné finanční příspěvky na rekonstrukci střechy za celkovou částku 4.196.409,- Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek ve výši 10 000,-Kč. Pro: 6
Proti: 1
Další ţádost o finanční příspěvek je od Diecézní charity Brno. Zastupitelstvo obce chválilo
finanční příspěvek ve výši 1000,-Kč. Pro: 7
Proti: 0
Ad 10) Zastupitelstvo obce schválilo číslo popisné 48 pro novostavbu Bc. Zbyňka Lázničky.
Pro:7
Proti:0
Ad 11) Různé:
- Zastupitelstvo obce chválilo novou směrnici pro účetní závěrky.
Pro: 7
Proti: 0
- Rekonstrukce silnice II/360 - akce nazvaná II/360 Oslavička – Rudíkov. Připravuje se
rekonstrukce silnice od křiţovatky na Oslavičku, končí před křiţovatkou na Rudíkov
(přibudou odbočovací pruhy od VM i od Třebíče). Dojde také k rozšíření silnice ze
7,5 m na 9,5 m, změní se křiţovatka na Vlčatín.
- EKOKOM nabízí opět bezplatný pronájem kontejnerů na tříděný odpad. Zastupitelstvo
se dohodlo na kontejnerech na bílé sklo a papír.
- Kraj Vysočina poskytl obcím dotaci na akcespochnost JPO na rok 2014 ve výši
800,-Kč.
- Lesní odborný hospodář pro obec je pan Ing. Jaroslav Vaněk.
- Obec Oslavička koupila indukční vařič a elektrickou varnou konvici.
V Oslavičce dne 29.12.2014
Zapsala Miroslava Nezvalová

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

