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/02/2019 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 9.6.2019
Přítomni: Ing. Šulová Markéta, Ph.D., Ing. Zuzana Vaňková,
Zima Luděk, Dvořáková Lenka, Rohovský Jiří
Omluveni: Mgr. Nezvalová Miroslava, Koch Dušan
Ověřovatelé zápisu: Lenka Dvořáková, Jiří Rohovský
Program:
1. Zahájení, schválení navrženého programu a volba ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o činnosti od posledního jednání zastupitelstva, kontrola plnění úkolů
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018, závěrečný účet obce, účetní
závěrka za rok 2018
4. Projekt "Vybudování zázemí pro volnočasové aktivity a odpočinek - 3. etapa" –
výběrové řízení, varianty
5. Kulturní a sportovní zázemí za OÚ – aktuální informace
6. Splašková kanalizace a ČOV – změna projektu ČOV, projekty přípojek
7. Wifi4EU – dotace
8. POVV 2019 – pořízení malotraktoru
9. Obecní lesy
10. Informace z mikroregionů
11. Aktuální informace týkající se stanovení průzkumného území Horka
12. Žádost p. Ambrož, p. Svoboda
13. Žádosti o finanční dary

14. Různé
Ad 1) Starostka uvítala zastupitele obce a zahájila zasedání schválením programu a
volbou ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli paní Lenka Dvořáková, Jiří Rohovský
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ad 2) Úkoly zadané v minulém zastupitelstvu byly splněny. Zpráva o činnosti je součástí
programu zasedání:
- Knihobudka - trvá
- Volby do Evropského parlamentu – poděkování komisi
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Ad 3) Starostka seznámila zastupitele se zněním zprávy o výsledku hospodaření obce a
závěrečným účtem obce za rok 2018. Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku
hospodaření a závěrečný účet obce Oslavička za rok 2018 bez výhrad, souhlasí se zprávou o
přezkoumání hospodaření obce Oslavička za rok 2018.
Pro: 5
Proti:0
Zdrželi se: 0
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu p. Babáčkové a p. Smažilové.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018.
Pro: 5
Proti:0
Zdrželi se: 0
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2018.
Pro: 5
Proti:0
Zdrželi se: 0

Ad 4) Starostka informovala o akt. stavu projektu "Vybudování zázemí pro volnočasové aktivity a
odpočinek - 3. etapa".
ZO schvaluje vypsání výběrového řízení "Vybudování zázemí pro volnočasové aktivity a
odpočinek - 3. etapa" firmou Timoris Projekt a.s. s podmínkou možnosti zrušení výběrového
řízení nebo realizace pouze části projetku v závislosti na získání dotace MMR. Možnost požádat
o dotaci i Nadaci ČEZ – Oranžová hřiště.
Pro: 5
Proti:0
Zdrželi se: 0
ZO schvaluje komisi pro otevírání obálek minimálně ve složení: Zuzana Vaňková, Luděk Zima,
zástupce firmy Timoris Projekt a.s.
Pro: 5
Proti:0
Zdrželi se: 0

Ad 5) Starostka podala informace o akt. stavu kulturního a sportovního zázemí za OÚ.
V březnu proběhla obecní brigáda na osetí zázemí za OÚ. ZO děkuje zúčastněným.
Projekt na osázení stromy za OÚ je připraven. Osázení je naplánováno na podzim.
V případě, že bude možnost získat dotace z MŽP, ZO souhlasí s vypracováním
projektové dokumentace na tento projekt a podáním žádosti o dotaci.
Pro: 5
Proti:0
Zdrželi se: 0
Proběhla roční údržba dětského hřiště firmou Hřiště.cz

Ad 6) Začátkem května proběhli s občany schůzky ohledně kanalizačních přípojek.
Projekt ČOV upraven dle požadavků firmy VODÁRENSKÁ, a.s.
Připravuje se žádost o územní řízení a stavební povolení.
Ad 7) Starostka informovala o získání dotace na projekt Wifi4EU. ZO souhlasí
s podpisem dohody o grantu v případě, že akce bude v obci realizovatelná nebo
v případě, že bude možné kdykoli od dohody bez sankcí odstoupit.
Pro: 5
Proti:0
Zdrželi se: 0
Možnost získat dotaci na informační infrastrukturu z Kraje Vysočina a realizovat projekt při
realizaci splaškové kanalizace a ČOV. Bude prověřeno.

Ad 8) POVV 2019 – do konce června bude podána žádost o pořízení komunální techniky
- malotraktoru
Ad 9) ZO souhlasí s vyčištěním klestí po těžbě a vykácením zbylých napadených stromů.
ZO schvaluje odměnu panu J. Vaňkovi za činnost lesního hospodáře.
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Pro: 5

Proti:0

Zdrželi se: 0

Ad 10) ZO navrhuje pořídit z příspěvku Nadace ČEZ zametací kartáč. Bude prověřeno,
zda je to možné. V opačném případě souhlasí s pořízením čerpadla pro udržování
veřejné zeleně apod.
Pro: 5
Proti:0
Zdrželi se: 0
ZO schvaluje smlouvu o zápůjčce a předávací protokol ke stanu
Pro: 5
Proti:0
Zdrželi se: 0

Ad 11) Starostka informovala o schůzce SÚRAO se zástupci obcí lokality Horka.
Ad 12) ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku o výměře cca 260 m2
na parcele č. 62/14 v k. ú. Oslavička za cenu v čase a místě obvyklou 95 Kč/m2 za
podmínky, že kupující uhradí zaměření části pozemku včetně vypracování GP s tím, že
na uvedeném pozemku vznikne majiteli věcné břemeno na odvodňovací kanál pro obec.
Pro: 5

Proti:0

Zdrželi se: 0

Na žádost p. Svobody ZO souhlasí s posunutím termínu kolaudace stavby na jeho
pozemku p. č. 68/2 v k. ú. Oslavička do 31. 10. 2019.
Pro: 5

Proti:0

Zdrželi se: 0

Ad 13) ZO schvaluje dar pro SDH na akci 0. ročník koštu slivovice ve výši 500 Kč.
Pro: 5

Proti:0

Zdrželi se: 0

ZO schvaluje dar pro Linku bezpečí ve výši 1000 Kč.
Pro: 5

Proti:0

Zdrželi se: 0

Ad 14) Různé:
- Proběhne servisní prohlídka bezdrátového rozhlasu

V Oslavičce dne 9. 6. 2019

Zapsala Zuzana Vaňková

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