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/07/2019 z jednání zastupitelstva obce konané dne 13.12. 2019
Přítomni: Ing. Šulová Markéta, Ph.D., Ing. Zuzana Vaňková, Lenka Dvořáková, Koch Dušan,
Rohovský Jiří
Ověřovatelé zápisu: Luděk Zima, Jiří Rohovský
Omluveni: Mgr. Nezvalová Miroslava, Luděk Zima

Program:
1. Zahájení, schválení navrženého programu a volba ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o činnosti od posledního jednání zastupitelstva, kontrola plnění úkolů
3. Rozpočet na rok 2020, zahájení inventur
4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
5. Projekt „Multifunkční hřiště – Etapa 1“
6. Žádost o dotaci na dokončení multifunkčního hřiště z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova MMR 2020
7. Smlouva o dílo s Timoris Projekt a.s.
řízení projektu dokončení multifunkčního hřiště

na

zpracování

žádosti

o

dotaci

a

8. Splašková kanalizace a ČOV – stavební povolení, přípojky
9. Smlouva o převodu investorství a postoupení práv a povinností ke stavbě „Oslavička – splašková
kanalizace a ČOV“ se svazkem VODOVODY A KANALIZACE, Třebíč
10. POVV 2019, POVV 2020
11. Informace z mikroregionů

12.Oslavy 660 let od první písemné zmínky o obci Oslavička – program, organizace
13.Různé

Ad 1) Starostka uvítala zastupitele obce a zahájila zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli pan Dušan Koch a paní Lenka Dvořáková
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad 2) Úkoly zadané v minulém zastupitelstvu byly splněny. Zpráva o činnosti je součástí programu
zasedání.
- zastávka na Ovčírně – trvá - J. Rohovský, L. Zima
- poděkování za rozsvícení stromečku a Mikulášskou nadílku
- předběžný audit proběhl bez problémů

Ad 3) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2020 ve výši 2.668.092 Kč
Pro: 5
-

Proti: 0

Zdržel se: 0

Inventury budou zahájeny 13. 12. 2019. Předseda inventarizační komise je Luděk Zima a
členové inventarizační komise jsou Anna Kolouchová, Martin Teplý, Lenka Dvořáková, Ing.
Zuzana Vaňková, Jiří Rohovský
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-

Inventury a jednání výborů proběhnou v pátek 27. 12. 2019 od 19 hodin na obecním úřadu

Ad 4) ZO vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
Pro: 5

Zdržel se: 0

Proti: 0

Ad 5) ZO bylo informováno o akt. stavu projektu „Multifunkční hřiště – Etapa 1“
-

firma SOFISTAV provádí realizaci, bude ukončeno do 30. 4. 2020
stromy za OÚ jsou osázené – poděkování všem zúčastněným na obecní brigádě

ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3916 s firmou SOFI stav, s.r.o
Pro: 5

Zdržel se: 0

Proti: 0

Ad 6) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci projektu "Vybudování zázemí pro
volnočasové aktivity a odpočinek – dokončení 3. etapy"- dotační titul H podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova MMR 2020 a souhlasí se spolufinancováním vlastního podílu z rozpočtu
obce. – usnesení ZAS/07/2019/06
Pro: 5

Zdržel se: 0

Proti: 0

Ad 7) ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 20012-001 s Timoris Projekt a.s. na činnosti spojené
s podáním dotace a řízením projektu "Vybudování zázemí pro volnočasové aktivity a odpočinek –
dokončení 3. etapy"
Pro: 5

Zdržel se: 0

Proti: 0

Ad 8) ZO bylo informováno o akt. stavu projektu „Oslavička – splašková kanalizace a ČOV“
-

územní a stavební povolení bylo vydáno 29. 11. 2019
projekt přípojek se dokončuje
projekt bude předán SVaK, který požádá o dotace z NPŽP a projekt zrealizuje, obec se
bude podílet finanční spoluúčastí
SVaK připravuje ve spolupráci s p. Charvátem podklady pro dotaci
proběhl CN výzkum pro ČOV – proveden firmou SIHAYA, spol. s r.o., Brno

Ad 9) ZO schvaluje smlouvu o převodu investorství a postoupení práv a povinností ke stavbě
„Oslavička – splašková kanalizace a ČOV“ se svazkem VODOVODY A KANALIZACE, Třebíč
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 10) POVV2019
-

k závěrečné zprávě je třeba doložit i znalecký posudek – zajištěno u Ing. Milana
Votypky, Třebíč

POVV2020
-

návrh využít dotaci na realizaci části zázemí za OÚ – multifunkčního hřiště apod.

Ad 11) ZO bylo informováno o akt. informacích z mikroregionu MB a VH MRVB
Ad 12) ZO projednalo návrh na program oslav, na doprovodný program, hudební skupiny,
občerstvení,…. Jakékoli další návrhy vítány.
-

projednání součinnosti s SDH – na valné hromadě
rešerže o historii Oslavičky by měla být dokončena v polovině prosince
na oslavy bude podána žádost o dotaci z KrV
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Ad 13) Různé
-

ZO bere na vědomí změnu smlouvy s VODÁRENSKÁ, a. s., divize Žďár nad Sázavou o
odvozu a zneškodnění kalů z obecní ČOV a jímky
Úvěry u ČSOB a CREDITAS na technickou infrastrukturu v části Od chalup byly splaceny
Účet u banky CREDITAS byl zrušen
ZO schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č.
S/C81/5002103/2017/059 s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Třebíč
Pro: 5

-

Proti: 0

Zdržel se: 0

JD Rozhlasy provedla servis a seřízení bezdrátového rozhlasu, pokud problémy stále
přetrvávají, oznamte to některému ze zastupitelů
Žádost na KSÚSV Třebíč na zimní údržbu ulice na Hodov

V Oslavičce dne 13. 12. 2019

Zapsala Markéta Šulová

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