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.3 ZAS/03/2021 ze zasedání zastupitelstva obce dne 30. června
2021
Přítomni : Ing. Šulová Markéta, Ph.D., Mgr. Nezvalová Miroslava, Zima Luděk,
Ing. Vaňková Zuzana, Rohovský Jiří, Koch Dušan
Ověřovatelé zápisu: Zima Luděk, Rohovský Jiří
Omluveni: Dvořáková Lenka
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 2020, závěrečný účet obce,
účetní závěrka za rok 2020
4. Kulturní a sportovní zázemí za OÚ – anketa, další postup
5. Projekt „Oslavička – splašková kanalizace a ČOV“
6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. na
technickou asistenci spojenou s řádným provozem ČOV Oslavička
7. Smlouva o zřízení věcného břemene č. NM-014330068640/001-YPM s EG.D, a.s.
8. Informace z mikroregionů
9. Oslavy 660 let od první písemné zmínky o obci Oslavička přeložené na rok 2021
10. Různé
Ad 1) Starostka uvítala zastupitele obce a zahájila zasedání schválením programu a
volbou ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli pan Luděk Zima a pan Jiří Rohovský.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ad 2) ) Úkoly zadané v minulém zastupitelstvu byly splněny. Zpráva o činnosti je součástí
programu zasedání.
Ad 3) Starostka seznámila zastupitele se zněním zprávy o výsledku hospodaření obce a
závěrečným účtem obce za rok 2020.
Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2020 a závěrečný účet obce Oslavička za rok 2020 schválilo bez výhrad a souhlasí se
zprávou o přezkoumání hospodaření obce Oslavička za rok 2020.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu p. Babáčkové a p. Smažilové.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2020.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad 4) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s postupem prací na kulturní a sportovní
zázemí za OÚ.
Zastupitelstvo obce po průzkumu mezi obyvateli jsme se rozhodli:
1. doplnit mobiliář
2. připravit návrhu na kryté posezení
3. připravit návrhu na ,,bike park“.
Ad 5) Zastupitelstvo obce bylo informováno o postupech prací na projektu „Oslavička –
splašková kanalizace a ČOV“.
Firma na realizaci ČOV byla vysoutěžena SVaK a realizace bude probíhat od září 2021.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ad 6) Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. na technickou asistenci spojenou s řádným provozem ČOV
Oslavička.
Ad 7) Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM014330068640/001-YPM s EG.D, a.s.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Ad 8) Zastupitelstvo bylo seznámeno s aktuálními informacemi z mikroregionů Horácko a
Velkomeziříčsko- Bítešsko. Obec Oslavička schválilo dotaci z mikroregionu Horácko na
pořízení zeleně pro kulturní a sportovní zázemí za OÚ.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Ad 9) Zastupitelstvo obce projednalo Oslavy 660 let od první písemné zmínky o obci
Oslavička přeložené na rok 2021.
Program:
11:00 položení věnce k památní desce obětí válek u kapličky ,,Narození Panny Marie“
11:15 mše u kapličky Narození Panny Marie
12:45 proslov starostky
13:00 – 14:00 oběd u obecního úřadu
14:00 – 15:00 kouzelníci
15:15 – 16:00 proslov k výročí 60 let od založení SDH a předání ocenění zakládajícím a zasloužilým
členům SDH
15.00 – 18.00 zahraje dechová skupina GALÁNI
18.00 – 24.00 hudební skupina SAGITTA
V průběhu oslav budou skákací hrady, soutěže a drobné atrakce SDH pro děti.
Souběžně bude v zasedací místnosti výstava k historie SDH Oslavička a možnost prohlídky
vybavení SDH (garáž SDH, auto, nachystaná základna před OÚ). Výstavka a technika bude
otevřená cca do 17-18 hodin
Po celou dobu oslav zajišťuje občerstvení SDH Oslavička.

Ad 10) Různé:
- pořízení sekačky Al-ko
- krajská správa a údžba silnic opravila silnici
- zastupitelé byly seznámení s návrhem kraje Vysočina předat silnici III/36056,
zastupitelstvo s tímto návrhem nesouhlasí (nemá technické vybavení ani
možnosti zajisti sjízdnost a celoroční údržbu této komunikace)
- zastupitelstvo obce schválilo finanční dar do veřejné sbírky mikroregionu
Velkomeziříčko-Bítešsko ve výši 15.000 Kč za účelem Finanční pomoci obcím
postižených tornádem
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
V Oslavičce dne 30.06. 2021
Ověřovatelé zápisu: …………………………………..
……………………………….......
Starostka obce

……………………………………

Zapsala Miroslava Nezvalová

