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/01/2019 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 24.3.2019
Přítomni : Ing. Šulová Markéta, Ph.D., Mgr. Nezvalová Miroslava, Ing. Zuzana Vaňková,
Koch Dušan, Zima Luděk, Dvořáková Lenka,
Omluveni: Rohovský Jiří
Ověřovatelé zápisu: Ing. Zuzana Vaňková, Zima Luděk
Program:

1. zahájení, schválení navrženého programu a volba ověřovatelů zápisu,
2. zpráva o činnosti od posledního jednání zastupitelstva, kontrola plnění
úkolů,
3. seznámení s výsledkem kontrol finančního a kontrolního výboru a
inventarizací majetku
4. dodatek č. 3 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu
č. S/C81/5002103/2017/059 s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
5. Projekt "Vybudování zázemí pro volnočasové aktivity a odpočinek 3.etapa" žádost, faktura za zpracování žádosti
6. kulturní a sportovní zázemí za OÚ – projekt multifunkčního hřiště,
aktuální
informace
7. Splašková kanalizace a ČOV –nabídka firmy ENVIRO EKOANALYTIKA, s.r.o. na inženýrsko-geologický průzkum pro založení
ČOV, projekty přípojek, SVaK střednědobý plán, dotační možnosti
8. Servisní smlouva s JD ROZHLASY s. r. o. na bezdrátový rozhlas v obci
Oslavička
9. POVV 2019–pořízení malotraktoru
10. obecní lesy
11. informace z mikroregionů
12. aktuální informace týkající se stanovení průzkumného území Horka
13 . Žádosti o finanční dary –farnost Rudíkov, ZŠ + MŠ Rudíkov, Centrum
pro
zdravotně postižené Žďár nad Sázavou, Oblastní charita Třebíč,
Oblastní
charita Žďár nad Sázavou
14. různé

Ad 1) Starostka uvítala zastupitele obce a zahájila zasedání schválením programu a
volbou ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli pan Luděk Zima a paní Zuzana Vaňková
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ad 2) Úkoly zadané v minulém zastupitelstvu byly splněny. Zpráva o činnosti je součástí
programu zasedání:
- proběhla tříkrálová sbírka
- proběhl masopust organizovaný SDH – poděkování všem účastníkům

OBEC OSLAVIČKA, OSLAVIČKA 39, 675 05 RUDÍKOV, IČ: 00378305
-

zaplacené faktury za zimní údržbu
p. Luděk Zima – poděkování za opravy a objednané hasičské obleky…
umístění knihobudky na zastávce směr VM
oprava zabezpečení na skladě.

Ad 3) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky kontrol - za finanční výbor
přednesl předseda kontrolního výboru p. Dušan Koch a za kontrolní výbor předseda
finančního výboru p. Luděk Zima. S výsledky inventarizace majetku obce seznámila p.
Babáčková. Zastupitelstvo obce bere na vědomí a děkuje kontrolám.
Ad 4). Zastupitelstvo obce bylo informováno o dodatku č.3 ke smlouvě o sběru,
přepravě a odstraňování odpadu č. S/C81/5002103/2017/059 s AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o (za výsyp jedné nádoby se bude účtovat 79,-Kč) .
Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 3 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování
odpadu.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Ad 5) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s projektem "Vybudování zázemí pro
volnočasové aktivity a odpočinek -3.etapa" – žádost byla na MMR podána, faktura za
zpracování žádosti
Zastupitelstvo obce schválilo vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby pro projekt
"Vybudování zázemí pro volnočasové aktivity a odpočinek -3. etapa"
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Ad 6) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi o kulturním a sportovním
zázemí za OÚ:
- hotový projekt na multifunkční hřiště,
- začátkem února jsme požádali o stavební povolení, probíhá stavební řízení
- zaplacena faktura na projekt dle smlouvy o dílo pro arch. Evu Uchytilovou
- nabídka od hřište.cz s.r.o. na roční kontrolu a údržbu dětského hřiště,
zastupitelstvo schválilo roční kontrolu a údržbu dětského hřiště od hřiště.cz, s.r.o.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0,
- úprava plochy prostranství za OÚ a její osázení (Ing. Zuzana Vaňková)
Ad 7) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dalšími informacemi ohledně splaškové
kanalizací a ČOV –nabídka firmy ENVIRO -EKOANALYTIKA, s.r.o. na inženýrskogeologický průzkum pro založení ČOV, projekty přípojek, SVaK střednědobý plán,
dotační možnosti ( z MZ, MŽP …)
Zastupitelstvo schválilo nabídku firmy ENVIRO -EKOANALYTIKA, s.r.o. na inženýrskogeologický průzkum pro založení ČOV.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ing. Miloš a Marek Charvátovi rozešlou všem majitelům objektů, které budou napojeny
na splaškovou kanalizaci dopis, ohledně informací k projektové dokumentaci přípojek
k nemovitostem v Oslavičce.
Ad 8) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se servisní smlouvou s JD ROZHLASY s. r. o.
na bezdrátový rozhlas v obci Oslavička.
Zastupitelstvo obce schválilo servisní smlouvou s JD ROZHLASY s. r. o. na bezdrátový
rozhlas v obci Oslavička.
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Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 9) Zastupitelstvo bylo seznámeno s postupem POVV 2019:
- pořízení komunální techniky pro údržbu obce – malotraktor
- zaplacený, přihlášený malotraktor
Ad 10) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s průběhem kácení stromů a vyčištěním
obecního lesa (napadeného kůrovcem).
Obec daruje klestí z obecního lesa - kdo má zájem o klestí, které si sám zpracuje, ať si
ho odveze do 30. 4. 2019. Poté necháme klestí zpracovat.
Ad 11) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s průběhem rady Velkomeziříčsko-Bítešsko
a s průběhem rady mikroregionu Horácko (v radě ekologického MR, se již typovaly
některé z návrhů na možné čerpání z nadačního příspěvku Nadace ČEZ, například by
obcím pomohla vlastnit dataprojektor, promítací plátno, ozvučení, měření rychlosti,
nafukovací startovací brána, party kulaté skládací stoly (ty vysoké), zahradní techniku
(sekačky na trávu), NicNack – plastový nápojový kelímek (kelímky pro všechny obce)
z polypropylenového materiálu pro vícenásobné použití. Zastupitelstvo obce Oslavička
se shodlo na ozvučení).
Ad 12) Starostka obce informovala zastupitelstvo o aktuálních informacích týkajících se
stanovení průzkumného území Horka (nový ředitel SÚRAO JUDr. Jan Prachař – dopis
ohledně harmonogramu prací pro rok 2019 apod.)
Ad 13) Zastupitelstvo obce bylo informováno o žádostech o finanční dary –farnost
Rudíkov, ZŠ a MŠ Rudíkov, Centrum pro zdravotně postižené Žďár nad Sázavou,
Oblastní charita Třebíč, Oblastní charita Žďár nad Sázavou.
Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar ve výši 15 000 ,-Kč pro ZŠ Rudíkov.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar ve výši 8 000,- pro farnost Rudíkov.
Pro: 4
Proti: 1
Zdržel se: 1
Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar ve výši 7 000,- Kč pro Oblastní charita Třebíč.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Obec Oslavička poskytla dar MŠ Rudíkov na karneval 500,-Kč a ZŠ Rudíkov věcný dar
od LITAS s.r.o.
Ad 14) Různé:
- Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dílo s panem Janem Sadílkem, Bystřice
nad Perštejnem na zpracování rešerše ,, Historie a vývoj osídlení obce Oslavička“.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
- V květnu proběhnou Volby do Evropského parlamentu – komise.
- Zametení obce – p. Zima.
- Sběr odpadků na akci ,,Čistá Vysočina“ bude ve čtvrtek 18.4. 2019 od 15.30.
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Pokácení dvou suchých stromů u Ovčírny p. Rohovský – zastupitelstvo obce
souhlasí se zpracováním suchého dřeva za pokácení.
Zastupitelstvo obce schválilo dar SDH na dětský den ve výši 5000,-Kč podmíněné
poskytnutím občerstvení v průběhu konání akce všem organizátorům a
pořadatelům. Dětský den se bude konat v sobotu 24.8. 2019.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schválilo dar SDH na hasičské závody ve výši 2000,-Kč.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
V sobotu 13. 4. 2019 mezi 17.- 18. hodinou se budou na obecním úřadě vybírat
poplatky:
o 1. poplatky za odpad 400,-Kč/os./rok
o 2. poplatky za psa 40,-Kč /pes/rok
Poplatky mohou občané uhradit také převodem na účet:
o číslo účtu: 231076571/0300
o variabilní symbol: číslo domu

V Oslavičce dne 24. 03. 2019

Zapsala Miroslava Nezvalová

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