Zápis č. 1/2015 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 16.1.2015
Přítomni : Ing. Šulová Markéta, Ph.D.,Koch Dušan, Mgr. Nezvalová Miroslava, Dvořáková
Lenka, Komínek Ivan, Zima Luděk, Blaţková Anastázia
Ověřovatelé zápisu: Komínek Ivan, Zima Luděk
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
3. seznámení s výsledkem kontrol finančního a kontrolního výboru a
inventarizací majetku
4. schválení Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací – Oslavička
ČOV
5 . aktuální informace týkající se stanovení průzkumného území Horka –
SÚRAO, memorandum, informační centrum
6. projednání a schválení návrhu na POVV 2015
7. nominace zástupce obce na valnou hromadu mikroregionu Horácko,
návrh kandidáta pro volby do Rady MRH, členský poplatek pro rok 2015
8. informace o podané ţádosti v rámci dotačního titulu Stromy 2015
9. projednání údrţby obecní komunikace na Hodov a na Nový Telečkov
10. plán činností na rok 2015
11. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli pan Ivan Komínek a pan Luděk Zima.
Pro: 7
Proti: 0
Ad 2) Úkoly zadané v minulém zastupitelstvu byly splněny. Zpráva o činnosti je součástí
programu zasedání.
Zpráva o činnosti:
- poděkování za úklid popadaných a zlámaných větví na bříze
- objednané kontejnery na tříděný odpad
- cedule na plakáty v místní části Ovčírna – oprava a návrh na zhotovení nové cedule
- parcelní číslo kapličky (na základě vyţádání auditorky)– vyjádření z katastru
nemovitostí – kaplička je malá stavba, která nemusí mít parcelní číslo, poţádat také
stavební odbor k vyjádření
- souhlas s umístěním kontejneru na oděvy, vývoz je zcela zdarma
- zakoupení nových webových stránek www.oslavicka.cz
Ad 3 Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem kontrol finančního a kontrolního výboru a s
inventarizací majetku. Kontrolní výbor doporučuje vyřešit parcelní číslo kapličky (viz bod 2).
Ad 4) Zastupitelstvo obce schválilo Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací –
Oslavička, dle smlouvy o dílo uzavřené 8.10.2013 na odbornou technickou asistenci spojenou
s řádným provozem ČOV.
Pro: 7
Proti: 0
Ad 5) Zastupitelstvo bylo seznámeno s aktuálními informacemi týkající se stanovení
průzkumného území Horka. Setkání zastupitelů se SÚRAO bylo odloţeno. Jednání zástupců
obcí lokality Horka - hlavním cílem setkání bylo nalézt cestu k uklidnění rozbouřené situace

vzniklé mediální kampaní vedenou spolkem Zdravý domov Vysočina proti zastupitelstvům
obcí lokality Horka. Memorandum zástupců obcí lokality Horka k činnosti skupiny Dialog –
základem je potřeba hledání řešení na základě dohody (hlavními cíli jsou kompenzace pro
rozvoj lokality, záruky státu při vhodnosti lokality k výstavbě HU, dostupnost pravdivých,
objektivních a ověřitelných informací). Zástupci obcí lokality Horka podporují vznik
Informačního centra v Rudíkově. Jeho hlavním cílem je zajistit obyvatelům těchto obcí
dostupnost pravdivých, objektivních a ověřitelných informací ze všech stran názorového
spektra (více na webových stránkách obce).
Ad 6) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh na POVV 2015. Jedná se o opravu
obecního úřadu (výměna dveří, výměna podlahových krytin , výměna a rozšíření průtokových
ohřívačů, výměna umyvadel apod. )
Pro: 7
Proti: 0
Ad 7) Zastupitelstvo obce zvolilo paní Markétu Šulovou jako zástupce obce na valnou
hromadu mikroregionu Horácko, která se uskuteční 28.3.2015. Její zástupce je paní Miroslava
Nezvalová. Kandidát pro volby do Rady MRH nebyl zvolen. Členský poplatek pro rok 2015 je
17,-Kč za občana.
Ad 8) Zastupitelstvo bylo informováno o podané ţádosti v rámci dotačního titulu Stromy 2015.
Ţádost bylo podaná na základě projektu Stromořadí v obci Oslavička (celkem 35 stromů)
z minulého roku, které nebyla schválena.
Ad 9) Zastupitelstvo obce projednalo údrţbu obecní komunikace na Hodov a na Nový
Telečkov. Komunikace na Hodov – dohodnuta schůzka s KSÚSV provoz Třebíč (jediná
podmínka je dostatečná plocha na otočení). Komunikace na Nový Telečkov – podílení se na
nákladech udrţování komunikace společně s Novým Telečkovem.
Ad 10) Plán činností na rok 2015:
- zastupitelstvo souhlasí se zhotovením projektu na opravu garáţí
- výsadba stromů, pokud bude ţádost schválena
- oprava hráze rybníka Horka a vybudování posezení
- vykoupení pozemku v prostoru dětského hřiště (vykoupení dalších pozemků v příštích
letech)
- měření hluku v obci
- stočné pro obyvatele napojené na ČOV
- SDH vznesla připomínku na absenci poţárního hydrantu – vyřídí pan Luděk Zima
- setkání rodáků
- obnova nápisů na pamětních dekách
- elektrika k osvětlení vánočního stromečku
- rozšíření a rekonstrukce veřejného osvětlení
- MŢP podalo výzvu k pořízení kompostáren do rodin s 90% dotací
Ad 11) Různé:
- Krajský úřad kraje Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina vyhlašuje
VII. ročník úklidu u silnic našeho kraje pod názvem Čistá Vysočina ve dnech
11. – 22.dubna 2015 (více na webových stránkách obce).
- dTest - poradenství pro občany například v oblasti spotřebitelského práva, řešení sporů
se spotřebiteli apod. (více na webových stránkách obce).

-

-

Centrum pro zdravotně postiţené kraje Vysočina – aktuální informace pro občany (více
na webových stránkách obce).
Přijatá ţádost na kácení dřevin na hrázi rybníka Oslavičský p.č. 341/4 v k.ú.Oslavička
na rybníku Oborný p.č. 250 v k.ú.Oslavička a povolení ke kácení dřevin p.č. 10/4 a
p.č. 8/1. Obec ţádá o skácení třešně před skladem.
Na základě projednání s majiteli pozemků 4 rodinných domů ohledně el. přípojky podá
pan Moravic společnou ţádost na EON.

V Oslavičce dne 16.1.2015
Zapsala Miroslava Nezvalová

Ověřovatelé zápisu: ………………………………
………………………………
Starosta/místostarosta obce: ………………………

