Zápis č. 2/2015 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 27.2.2015
Přítomni : Ing. Šulová Markéta, Ph.D.,Koch Dušan, Mgr. Nezvalová Miroslava, Dvořáková
Lenka, Zima Luděk, Blaţková Anastázia
Omluveni: Komínek Ivan
Ověřovatelé zápisu: Koch Dušan, Blaţková Anastázia
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
3. informace o podané ţádosti o dotaci na projekt „Sváţíme bioodpad z obce
Oslavička“
4. aktuální informace týkající se stanovení průzkumného území Horka –
SÚRAO,ZDV
5. informace ze schůzky s pracovníky OSPOD
6 . akce sítě pro 4 RD – vodoprávní řízení, elektrické přípojky, VO, překop
komunikace 62/14
7. návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
souhlas s umístěním distribučního zařízení na parc. č. 62/14 pro stavbu
„Oslavička – lokalita 4 RD“
8. POVV 2015
9. plnění plánu činností na rok 2015
10. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli pan Dušan Koch a paní Anastázia Blaţková.
Pro: 6
Proti: 0
Ad 2) Úkoly zadané v minulém zastupitelstvu byly splněny. Zpráva o činnosti je součástí
programu zasedání.
Zpráva o činnosti:
- p. Dušan Koch oznámil, ţe kaplička nemusí mít parcelní číslo, jedná se o stavbu malého
rozsahu, tudíţ není potřeba zápis do katastru
- cedule na plakáty do místní části Ovčírna – odměny pro pana Blaţka za zhotovení
cedule, k umístění dojde na jaře
- hydranty – p. Zima oznámil, ţe všechny hydranty jsou pouze hasební, ale nátokové
(nelze však pouţít pro hašení přímo)
- oznámení o vydání povolení na kácení stromů
- informace ze schůzky s p. farářem V. Knotkem – ţádost o dotace na opravu opěrné zdi
u kostela na severní straně a na rekonstrukci střechy, návrh na společný účet, na který
by obce přispívaly
- informaci o daru pro MŠ ve výši 500,-Kč
- informace o ohlášení o povolení o oplocení na parcelách 76/5, 62/27, 62/18
- informace o údrţbě komunikace na Nový Telečkov – přefakturování nákladů z Nového
Telečkova
- informace o plánu financování kanalizace
Ad 3) Zastupitelstvo bylo seznámeno s uzavřením smlouvy s firmou dotace@snadno.eu
v zastoupení Ing. David Plíštil, Ph.D na zpracování ţádosti o dotaci projektové dokumentace na

akci ,, Sváţíme bioodpad z Obce Oslavička“ (cenu za sluţby obec zaplatí pouze v případě, ţe
vyjde dotace). Termín podání ţádostí je do 15.3.2015. Ţádost byla podána na 100 kompostérů o
objemu 900 l a na štěpkovač. Projekt je podán pod názvem ,,Pořízení kompostérů a štěpkovače
Oslavička“ a cílem je separace biodpadu.
S tímto souvisí i informace o dohodě s p. Kotačkou ze SOFIstavu o budoucí spolupráci o
zajištění odvozu bioodpadu z předem dohodnutých sběrových míst obce Oslavička na
kompostárnu ve Vlčatíně (provozované obcí Vlčatín).
Ad 4) Zastupitelstvo obce bylo informováno o besedě se Zdravým domovem Vysočina (ZDV)
v Rudíkově. Schůzka se ZDV 27.2.2015 – informace o spolku, jejich cíle, aktivity apod. ZDV
pořádá 18.4.2015 pochod ve tvaru hvězdy, na který zve všechny občany z lokality Horka.
Ad 5) Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi ze schůzky s pracovníky OSPOD (Orgán
sociálně-právní ochrany dětí).
Ad 6) Zastupitelstvo obce bylo informováno o vodoprávním řízení ohledně napojení vodovodu
pro 4 RD – rozhodnutí o vydání stavebního povolení (vodovodní řád na parcele č. 76/4 k.ú.
Oslavička), které se konalo v pátek 20.2.2015. Účel povolení je novostavba vodovodu pro
zásobení novostaveb 4 RD v části obce Oslavička.
Zastupitelstvo obce Oslavička souhlasí s projektovou dokumentací z hlediska správce místních
komunikací a kanalizace. Pro:6
Proti:0
Ad 7) Zastupitelstvo souhlasí s návrhem na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a souhlasí s umístěním distribučního zařízení na parc. č. 62/14 pro stavbu
„Oslavička – lokalita 4 RD“. Pro: 6
Proti: 0
Ad 8) Zastupitelstvo bylo seznámeno s postupem POVV 2015. Jedná se o opravu obecního
úřadu. Ţádost byla podána do 30.1.2015.
Ad 9) Plán činností na rok 2015:
- ţádost o dotaci na výsadbu stromů byla přijata a splňuje podmínky grantového řízení a
bude posouzena správní radou Nadace ČEZ
- oprava hráze rybníka Horka a vybudování posezení – koupě laviček a stolu
- vyměření dětského hřiště kvůli vykoupení – zaměří p. Marek a udělá geometrický plán
- 13.3.2015 od 19.hodin proběhne v zasedací místnosti OÚ Oslavička veřejné jednání
na projekt rozšíření OÚ
- ,,Setkání rodáků“ proběhne v sobotu 29.8.2015 od 13.hodin
- měření hluku v obci
Ad 10) Různé:
- ZŠ Rudíkov podala ţádost na příspěvek do tomboly (poděkování p. Dvořákové za dar
do tomboly)
- cena asfaltového recyklátu je 115,- Kč za tunu
- informace pro řidiče odcizených vozidel (viz úřední deska a webové stránky obce)
- ţádost o projednání připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet
- kraj Vysočina vytváří nový systém dopravní obsluţnosti spolu s vítěznou firmou KPM
CONSULT,a.s., Brno, budou kontaktovat a ţádat o spolupráci
- schválení nového člena JPO V p. Miroslava Nezvala, JSDH – školení strojníků a
velitele

-

-

záchranná stanice a ekocentrum Pasičky má dle rozhodnutí MŢP přijímat
handicapované ţivočichy také z obvodu ORP Velké Meziříčí a zajišťovat v případě plné
kapacity náhradní umístění
zákaznická karta ČP
roční hlášení odpadů, EKOKOM odpady, hlášení majetkové a provozní evidence
vodohospodářské stavby
Obecní úřad Oslavička by měl vydat rozhodnutí o upravení nebo omezení přístupu na
účelovou komunikaci – jednání s rybáři
Centrum pro postiţené Ţďár nad Sázavou (viz webové stránky obce)
VH členů svazku obcí ,,Skládka TKO“ bude ve čtvrtek 12.3.2015, kartičky na skládku
pro nové občany
V sobotu 21. 3. 2015 mezi 16.- 17. hodinou se budou na obecním úřadě vybírat
poplatky:
o poplatky za odpad 400,-Kč/os./rok
o poplatky za psa 40,-Kč /pes/rok
o poplatky za využívání veřejného prostranství 2,-Kč/m2/den.
Poplatky mohou občané uhradit také převodem na účet:
číslo účtu: 231076571/0300
variabilní symbol: číslo domu

V Oslavičce dne 27.2.2015
Zapsala Miroslava Nezvalová

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

