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/04/2019 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 20.9. 2019
Přítomni : Ing. Šulová Markéta, Ph.D., Mgr. Nezvalová Miroslava, Ing. Zuzana Vaňková,
Koch Dušan, Zima Luděk, Rohovský Jiří
Ověřovatelé zápisu: Jiří Rohovský, Dušan Koch
Omluveni: Lenka Dvořáková
Program:

1.Zahájení, schválení navrženého programu a volba ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o činnosti od posledního jednání zastupitelstva, kontrola plnění
úkolů
3. Projekt "Vybudování zázemí pro volnočasové aktivity a odpočinek - 3.
etapa" – žádost o dotaci Nadaci ČEZ, smlouva, dodatek
4. Kulturní a sportovní zázemí za OÚ
5. Splašková kanalizace a ČOV
6. Smlouva s E.ON Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene č.: NM014330053061/001
7. Smlouva s E.ON Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene č.: NM014330053062/001
8. Projekt optického vedení pro internet v obci
9. Informace z mikroregionů
10. Aktuální informace týkající se stanovení průzkumného území Horka
11. Žádosti o finanční dary
12. Různé

Ad 1) Starostka uvítala zastupitele obce a zahájila zasedání schválením programu a
volbou ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli pan Jiří Rohovský a pan Dušan Koch
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ad 2) Úkoly zadané v minulém zastupitelstvu byly splněny. Zpráva o činnosti je součástí
programu zasedání:
- Nový Telečkov spravil místní komunikaci – proběhlo lepení děr, zaplacení poloviny
nákladů.
- Proběhla oprava vlakových přejezdů SŽDC.
- Proběhlo ,,Loučení s prázdninami“ – děkujeme všem zúčastněným.
Ad 3) Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem žádosti o dotaci Nadace ČEZ. Dotace
byla zamítnuta. Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci na příští rok. 27. 9.
2019 bude schůzka s firmou sport-cité+s.r.o., TDI a projektantkou.
Zastupitelstvo obce schválilo dodatek ke smlouvě s firmou sport-cité+s.r.o.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
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Ad 4) Na podzim bude zázemí za OÚ osázeno stromy. Zastupitelstvo požádá o pomoc při
výsadbě stromu za OÚ v průběhu listopadu. Bude upřesněno.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Ad 5) Zastupitelstvo schválilo smlouvu o smlouvě kupní s Lesy ČR, s.p. na část pozemku
o výměře 32m2 o výměře p. č. 488 v k.ú. Oslavička, kde bude realizována stavba
„Oslavička splašková kanalizace a ČOV“ - usnesení číslo ZAS/04/2019/05a.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Projekt podán na ŽP MěÚ VM odbor vodního hospodářství, probíhá doplnění
požadovaných dokladů.
Projednání o provozu kanalizace ve spojení se Svazkem kanalizací (zrealizujeme buď
sami nebo za pomoci Svazku)
Ad 6) Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu s E.ON Distribuce a.s. o zřízení věcného
břemene č.: NM-014330053061/001.
Pro: 6

Zdržel se: 0

Proti: 0

Ad 7) Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu s E.ON Distribuce a.s. o zřízení věcného
břemene č.: NM-014330053062/001.
Pro: 6

Zdržel se: 0

Proti: 0

Ad 8) Zastupitelstvo bylo informování o dotacích kraje Vysočina na zbudování informační
infrastruktury. Zastupitelstvo souhlasí s poptávkou na projektovou dokumentaci na optické
vedení pro internet v obci.
Pro: 6

Zdržel se: 0

Proti: 0

Ad 9) Zastupitelstvo bylo seznámeno s novými informacemi z mikroregionů
Velkomeziříčko-Bítešsko a Horácko (z dotace mikroregionu Horácko - pořízení zahradní a
dílenská technika – pořízení zametací kartáč k malotraktoru).
Ad 10) Zastupitelstvo bylo seznámeno s aktuálními informacemi týkajících se stanovení
průzkumného území Horka. SÚRAO informovalo o zrušení řízení o stanovení
průzkumných území ve všech 9 lokalitách.
Zastupitelstvo souhlasí se zasláním připomínek k návrhu věcného zákona o zapojení obcí
a jejich občanů do řízení směřujícího k výběru lokality pro ukládání radioaktivního odpadu
v podzemních prostorech a k povolení provozování uložiště radioaktivních odpadů na
MPO.
Ad 11) Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostmi o finanční dary (Linka bezpečí z,s.,
Domácí hospic Vysočina, o.p.s.,)
Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar pro Linku Bezpečí ve výši 1000,-Kč.
Pro: 6

Zdržel se: 0

Proti: 0
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Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar pro Domácí hospic ve výši 2000,-Kč.
Pro: 6

Zdržel se: 0

Proti: 0

Ad 12) Různé
▪

POVV 2019 – odhad auditora na nákup malotraktoru k vyúčtování je potřeba doložit
Spisová Flexi službu – Schválení Smlouvy o poskytování SW fimou vzdáleného
přístupu s VERA, spol. s.r.o. na infrastruktuře Velké Meziříčí - usnesení
ZAS/04/2019/12a
Pro: 6
Zdržel se: 0
Proti: 0

▪

Likvidace obecního majetku - poškození čekárny v místní částí Ovčírna, řešeno
s Policií ČR. Zastupitelstvo projednalo opravu čekárny.
Výměna routeru na obci.
Oprava křovinořezu.
Rozhlas v obci – nutné seřízení a servis, jednání s dodavatelem JD Rozhlasy.
Výročí obce – pořádání rodáků projednání 22. 8. 2020
Rozsvěcování stromečku v sobotu 30. 11. 2019
Mikuláš ve čtvrtek 5. 12. 2019.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

V Oslavičce dne 20.9. 2019

Zapsala Miroslava Nezvalová

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