OBEC OSLAVIČKA, OSLAVIČKA 39, 675 05 RUDÍKOV
okres Žďár nad Sázavou, IČ: 00378305
tel.: 776 294 592, 564 409 324, e-mail: ou.oslavicka@seznam.cz, http://www.oslavicka.cz

Zápis č. ZAS/06/2017 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne
27.10.2017
Přítomni : Ing. Šulová Markéta, Ph.D., Mgr. Nezvalová Miroslava, Komínek Ivan,
Dvořáková Lenka
Omluveni: Koch Dušan , Zima Luděk, Blažková Anastázia
Ověřovatelé zápisu: Komínek Ivan, Dvořáková Lenka
Program:

1. zahájení, schválení navrženého programu a volba ověřovatelů zápisu
2. zpráva o činnosti od posledního zastupitelstva, kontrola plnění úkolů
3. zpráva o posouzení a hodnocení nabídek pro výběrové řízení zadané v
rámci realizace zakázky na stavební práce: „Oslavička - zatrubnění
potoka“, schválení dodavatele stavby
4. územní plán – projednání návrhu ÚP Oslavička
5. strategický rozvojový dokument obce Oslavička
6. kulturní a sportovní zázemí za OÚ – dotace na dětské hřiště
7. splašková kanalizace a ČOV
8. akce 2017, 2018
9. různé

Ad 1) Starostka uvítala zastupitele obce a zahájila zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli pan Ivan Komínek a paní Lenka Dvořáková.
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 2) Úkoly zadané v minulém zastupitelstvu byly splněny. Zpráva o činnosti je součástí
programu zasedání.
Zpráva o činnosti:
-

-

poděkování volební komisi za bezchybnou práci,
12.9.2017 úspěšně proběhl audit,
policie ČR upozornila na závady na komunikaci – dopravní značení na místní
komunikaci směrem na Nový Telečkov a na původní II/360 - zastupitelstvo rozhodlo o
nápravném opatření.
provedena oprava veřejného osvětlení

Ad 3) Starostka seznámila zastupitele se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek pro
výběrové řízení zadané v rámci realizace zakázky na stavební práce : „Oslavička – zatrubnění
potoka“:
-

dne 20.10. 2017 od 16. hodin proběhlo otvírání obálek pod dohledem komise Dušan
Koch, Pavlína Babáčková, Bohumíra Babáčková. Přítomen byl i zástupce firmy
Grantech pan Daniel Kabelka a pan Jaroslav Musil (zástupce firmy elitbau s.r.o.)

-

obdrželi jsme 4 nabídky (elitou s.r.o., SOFI stav, s.r.o., AQUASYS spol.s.r.o., FINE
LINE,s.r.o.).

-

komise doporučuje vítěznou nabídku od firmy elitbau s.r.o. s částkou 1 220 960,- Kč.

OBEC OSLAVIČKA, OSLAVIČKA 39, 675 05 RUDÍKOV, IČ: 00378305
Zastupitelstvo obce souhlasí s doporučením komise a schvaluje vítěznou firmu elitbau s.r.o.
jako realizátora stavebních prací při realizace zakázky : „Oslavička – zatrubnění potoka“.
Zároveň zplnomocňuje starostku k uzavření smlouvy o dílo (která byla součástí zadávací
dokumentace) s firmou elitbau s.r.o. – usnesení ZAS/06/2017/03
Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Ad 4) Zastupitelstvo bylo seznámeno s projednáním návrhu Územního plánu Oslavička, které
proběhlo 20.10.2017 na MěÚ ve Velké Meziříčí. Návrh územního plánu je od 2.10.2017 do
20.11.2017 vystaven k nahlédnutí na MěÚ Velké Meziříčí obor výstavby a regionálního rozvoje
nebo je možný k nahlédnutí na OÚ Oslavička v úředních hodinách. Každý může uplatnit u
pořizovatele písemné připomínky k tomuto návrhu do 20. 11. 2017. Doporučujeme občanům
využít této možnosti a nahlédnout do nového návrhu ÚP v době, kdy jsou ještě možné některé
jeho úpravy. Celé znění oznámení je k dispozici na úřední desce obce.
Ad 5) Zastupitelstvo obce schválilo strategický rozvojový dokument obce Oslavička.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ad 6) Starostka podala aktuální informace týkající se vybudování kulturního a sportovního
zázemí v obci:
- začátkem října bylo vydáno stavební povolení na projekt „Oslavička – zatrubnění
potoka“
-

zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na vybudování dětského hřiště MMR DT č. 2
zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dílo č.18012 s Timoris Projekt a.s., ohledně
zpracování žádosti na dotaci dětského hřiště.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad 7) Starostka obce podala aktuální informace týkající splaškové kanalizace a ČOV:
- zpracovává se projektová dokumentace pro územní řízení,
- chystáme schůzku s občany
Ad 8) Informace o akcích 2017, 2018:
-

-

3.12.2017 na první adventní neděli bude rozsvěcování vánočního stromečku
zastupitelstvo obce schválilo uskutečnění další Mikulášské nadílky pro děti do dvanácti
let. „Mikuláš s čerty a andělem“ přijde v pondělí 5.12. 2017 od 16.30.
Pro: 4
Proti:0
Zdrželi se:0
zastupitelstvo obce projednává návrhy na akce v příštím roce ( spolupráce s SDH na
dětském dnu …).

Ad 9) Různé:
-

Nainstalované nové bezpečnostní zařízení na budově obecního úřadu a v obecním
skladu.

V Oslavičce dne 27.10.2017
Zapsala Miroslava Nezvalová

Ověřovatelé zápisu: ………………………
………………………

Starostka obce: ……………………………
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