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/02/2018 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne
19.05.2018
Přítomni : Ing. Šulová Markéta, Ph.D., Mgr. Nezvalová Miroslava, Koch Dušan, Komínek Ivan,
Zima Luděk, Dvořáková Lenka, Blažková Anastázia,
Ověřovatelé zápisu: Koch Dušan, Zima Luděk
Program:

1. zahájení, schválení navrženého programu a volba ověřovatelů zápisu
2. zpráva o činnosti od posledního zastupitelstva, kontrola plnění úkolů
3. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017, závěrečný účet
obce, účetní závěrka za rok 2017
4. směrnice č.1/2018 o ochraně osobních údajů
5. smlouva č. 1030041035/002 s E.ON Distribuce, a.s. o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene – stavba ,,Oslavička, přel.NNk, č.p. 72/9“
6. smlouva č. 1030044729/001 s E.ON Distribuce, a.s. o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene – stavba ,,Oslavička,úpr.DSNNk, č.p.
100/3,p.Vlach
7. stavba ,,Oslavička – zatrubnění potoka“ – akt.informace, předání stavby
8. kulturní a sportovní zázemí za OÚ – dotace na dětské hřiště, multifunkční
hřiště, harmonogram
9. splašková kanalizace a ČOV – dotace na projektovou dokumentaci
z dotačního programu Čistá voda 2018, schůzka s občany
10. POVV – výběr dodavatele z předložených nabídek na výměnu bezdrátového
rozhlasu.
11. informace z mikroregionu
12. aktuální informace týkající se stanovení průzkumného území Horka –
prezentace výsledků geologických výzkumů, Den proti uložišti, rozhodnutí
ministra ŽP, volba zástupce do expertní skupiny, petice
13. žádosti o finanční dary
14. různé

Ad 1) Starostka uvítala zastupitele obce a zahájila zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli pan Dušan Koch a pan Luděk Zima.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

nové nádoby od firmy EKOKOM na plast a papír,
poděkování za účast v projektu Čistá Vysočina, který proběhl 21.4.2018,
dopravní značení na místní komunikaci je opraveno,
informace o koupi nové tiskárny,
informace o nových brigádnicích.

Ad 3) Starostka seznámila zastupitele se zněním zprávy o výsledku hospodaření obce a
závěrečným účtem obce za rok 2017. Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku
hospodaření a závěrečný účet obce Oslavička za rok 2017 bez výhrad, souhlasí se zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Oslavička za rok 2017.
Pro:7
Proti:0
Zdrželi se: 0
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu p. Babáčkové a p. Smažilové.
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017.
Pro:7
Proti:0
Zdrželi se: 0
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2017.
Pro:7
Proti:0
Zdrželi se: 0
Ad 4) Zastupitelstvo obce schvaluje směrnice č.1/2018 o ochraně osobních údajů.
Pro:7
Proti:0
Zdrželi se: 0
Zastupitelstvo obce souhlasí, že pověřencem na ochranu osobních údajů pro obec
Oslavičku bude mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko. Pro:7
Proti:0
Zdrželi se: 0
Ad 5) Zastupitelstvo obce schvaluje smlouva č. 1030041035/002 s E.ON Distribuce, a.s. o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – stavba ,,Oslavička, přel.NNk, č.p. 72/9“.
Pro:7

Proti:0

Zdrželi se: 0

Ad 6) Zastupitelstvo obce schvaluje smlouva č. 1030044729/001 s E.ON Distribuce, a.s. o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – stavba ,,Oslavička,úpr.DSNNk, č.p.100/3,
p.Vlach. Pro:7
Proti:0
Zdrželi se: 0
Ad 7) Starostka podala aktuální informace týkající se stavby ,,Oslavička – zatrubnění potoka“
v obci:
- 18. 5. 2018 proběhlo předání stavby a dokumentace pro kolaudaci,
- bude podána žádost o kolaudaci.
Ad 8) Starostka podala aktuální informace týkající se vybudování kulturního a sportovního
zázemí v obci:
- Firma Timoris zpracovala žádost na dotaci na dětské hřiště – zadávací dokumentace,
výzva k podání a příjímání nabídek, výběrové řízení apod.,
- zastupitelstvo obce souhlasí se zadávací dokumentací Pro:7 Proti:0
Zdrželi se: 0.
Ad 9) Starostka obce podala aktuální informace týkající splaškové kanalizace a ČOV:
- obec Oslavička získala dotaci na projektovou dokumentaci z dotačního programu Čistá
voda 2018 ve výši 143 000,- Kč,
- zastupitelstvo obce zve všechny občany na informační schůzku k tomuto projektu, která
se uskuteční v pátek 8. 6. 2018 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,
- jednání s Lesy ČR ohledně potoka – vytyčení a výměna pozemků.
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Ad 10) Zastupitelstvo bylo seznámeno s postupem POVV 2018
- podání žádosti na POVV 2018- na akci nový bezdrátový rozhlas + sloupy VO v obci,
- projednání výběru dodavatele z předložených nabídek na výměnu bezdrátového
rozhlasu (BÁRTEK ROZHLASY s.r.o, EMPEMONT s.r.o, JD ROZHLASY s.r.o.)
- ZO schvaluje na základě předložených nabídek jako dodavatele bezdrátového rozhlasu
firmu JD ROZHLASY s.r.o.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ad 11) Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi z mikroregionů Velkomeziříčsko-Bítešsko
a Horácko:
- mikroregion Horácko – návrh na pořízení stanů či slunečníků pro obce mikroregionu
s jejich spoluúčastí, nové požadavky lodní dopravy, informace o Pozďatínské lávce fest,
informace o novém auditorovi, …
Ad 12) Zastupitelstvo bylo seznámeno s aktuálními informacemi týkající se stanovení
průzkumného území Horka:
- prezentace výsledků geologických výzkumů,
- tradiční hvězdicový pochod ,,Den proti uložišti“ proběhl 21.4.2018
- informace o rozhodnutí ministra ŽP a volba zástupce do expertní skupiny
- ZO souhlasí se zapojením obce do petice proti hlubinnému úložišti
Ad 13) Starostka obce informovala zastupitelstvo o žádostech o finanční dary :
- Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek ve výši 1000,-Kč na benefiční festival
,,Pozďatínská Lávka Fest“ (benefiční hudební festival na podporu potřebným
spoluobčanům)
-

Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek ve výši 500,-Kč na Babybox.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 14) Různé:
- Projednání návrhu p. Alterové na umístění knihobudky (autobusové zastávky).
-

Prosíme všechny o pomoc s úpravou veřejného prostranství za obecním úřadem. Sraz
je v sobotu 9. 6. 2018 v 16 hodin u OÚ. Potřebujeme pomoci s vyhrabáním větví, osetím
plochy, zabezpečením potoka a přesunem starého dětského hřiště.

-

V říjnu 2018 proběhnou komunální volby (volby do obecních zastupitelstev se budou
konat 5. a 6. října 2018), kandidátní listiny se musí podat nejpozději do 31.7.2018.

-

Termín společenské akce ,,Dětský den“ bude 11.8. 2018.

V Oslavičce dne 19. 05. 2018
Zapsala Miroslava Nezvalová

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

Starostka obce: ……………………………
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