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.4 ZAS/04/2021 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. září 2021
Přítomni : Ing. Šulová Markéta, Ph.D., Mgr. Nezvalová Miroslava, Zima Luděk,
Ing. Vaňková Zuzana, Rohovský Jiří, Koch Dušan, Dvořáková Lenka
Ověřovatelé zápisu: Koch Dušan, Dvořáková Lenka
Program:
1. Zahájení, schválení navrženého programu a volba ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o činnosti od posledního jednání zastupitelstva, kontrola plnění úkolů
3. Kulturní a sportovní zázemí za OÚ
4. Projekt „Oslavička – splašková kanalizace a ČOV“
5. Smlouva s VODOVODY A KANALIZACE o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na
realizaci investiční akce „Oslavička – kanalizace a ČOV“
6. Informace z mikroregionů
7. Oslavy 660 let od první písemné zmínky o obci Oslavička přeložené na rok 2021 zhodnocení
8. Žádosti o finanční dar
9. 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: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ad 2) ) Úkoly zadané v minulém zastupitelstvu byly splněny. Zpráva o činnosti je součástí
programu zasedání.
Ad 3) ) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s postupem prací na kulturní a sportovní
zázemí za OÚ:
- sázení stromu na dotaci
- návrh na kryté posezení zhotoví Ing. Jiří Dvořák, projednání prvků na posezení
(ocelové výztuhy, lavičky, ohraničení …)
- projednání návrhu na koupi foto kamery kolem multifunkčního hřiště
- návrh na bike park cca říjen - listopad

Ad 4) Zastupitelstvo obce bylo informováno o postupech prací na projektu „Oslavička –
splašková kanalizace a ČOV“.
Výběrové řízení na realizaci vyhrála firma MOBIKO plus s rozpočtem cca 18 mil.
Realizace bude probíhat od října 2021 (začne se ČOV, pilíře).
V říjnu proběhne schůzka se všemi občany, firmou Mobico, projektantem Ing. Marek
Charvát a stavebním dozorem Ing. Jiří Dvořák (jak bude stavba probíhat, přípojky apod).

Ad 5) Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu s Vodovody a kanalizace o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce na realizaci investiční akce „Oslavička – kanalizace a ČOV“ (dotace je
výši cca 6 700 000,-Kč).
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ad 6) Zastupitelstvo bylo seznámeno s aktuálními informacemi z mikroregionů Horácko a
Velkomeziříčsko- Bítešsko. Obec Oslavička získala dotaci z mikroregionu Horácko na
pořízení zeleně pro kulturní a sportovní zázemí za OÚ.
Ad 7) Zastupitelstvo obce zhodnotilo průběh Oslav 660 let od první písemné zmínky o obci
Oslavička přeložené na rok 2021. Poděkování všem sponzorům, účastníkům a SDH
Oslavička při pomoci na chystání, úklidu a přípravách oslav. Občané, kteří se nezúčastnili
oslav, si mohou zdarma přijít pro nicknack.
Ad 8) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostmi o finanční dary. Zastupitelstvo
neschválilo finanční dary.
Pro: 0
Proti: 7
Zdržel se: 0
Ad 9) Různé:
- Faktura na kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne
30.6.2021, vydanému pod č.j. 9 A 16/2021 - 112, a to do všech jeho výroků.
- Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsou 8. a 9. října.
- Problémy s odpadem na OÚ.
- Požadavek na zrušení železničního přejezdu u Ambrožů.
- Projednání opravy dlažby u autobusové zastávky.
- Zastupitelstvo obce schválilo provozní řád multifunkčního hřiště
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

V Oslavičce dne 10.09. 2021
Ověřovatelé zápisu: …………………………………..
……………………………….......
Starostka obce

……………………………………

Zapsala Miroslava Nezvalová

