
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, konané dne 16.11.2006 
v 19.00hod. v zasedací místnosti OÚ.

PROGRAM

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Volba předsedů výborů 
6. Určení odměn starostovi, místostarostovi, předsedů výborů
7. Projednání nabídek firem poskytujících zimní údržbu obecních 

komunikací
8. Schválení jednacího řádu
9. Projednání splátky restitučního vyrovnání s rodinou Havelkovou
10. Diskuse, závěr

Přítomni: Mgr. M. Lahoda, Ing. M. Pavlíček, M.Jandová, P.Cimbálník, 
J.Čepička, KM.Červený
Omluveni: R.Bednář – sl.cesta

1/ Zahájení provedl starosta, přivítal  přítomné.

2/ Volba ověřovatelů zápisu: návrh starosty – p. P.Cimbálník, M.Červený
O volbě ověřovatelů hlasováno: pro návrh 6 členů ZO ze 6 přítomných, zdržel se 
0, proti 0.
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu pana Pavla Cimbálníka a Miroslava 
Červeného.

3/ Program jednání – seznámil starosta.
Doplnil program o:

- volba zapisovatele jednání ZO po celé volební období
- smlouva o dotaci JMK pro SDH – výstroj a výzbroj
- bezůplatný převod vyřazeného vojenského majetku
- vodovodní přípojka p.Voneš,Kvasnicová
- licence na autobusovou dopravu firma ZDAR Žďár nad Sázavou.

O navrženém programu a jeho doplnění hlasováno: pro  6 členů ZO ze 6 přít.. 
zdržel se 0, proti 0.
ZO schvaluje program jednání a jeho doplnění.

4/ Kontrola usnesení – zapisovatelka



5/ Volba předsedů výborů  - starosta přednesl návrh zřízení výborů – kontrolní, 
finanční, školský.
Složení výboru kontrolního: p. Radek Bednář - předseda, členové p. Josef 
Pevný, Miroslav Krejčí.
Složení výboru finančního: p. Jiří Čepička – předseda, členové p.Hana 
Csizmárová, Vl.Lahoda
Složení výboru školského:  p.Pavel Cimbálník předseda, členové Marie Jandová, 
Lenka Vodičková.
Hlasováno pro výbor finanční - 5 členů ZO pro návrh, proti 0, zdržel se 1
Hlasováno pro výbor kontrolní -6 členů ZO pro návrh, proti 0, zdržel se 0.
Hlasováno pro výbor školský – 5 členů ZO pro návrh, proti 0, zdržel se 1.
ZO schvaluje složení výborů:

- výbor kontrolní: předseda p.Radek Bednář, členové Josef Pevný, Miroslav 
Krejčí

- výbor finanční: předseda p.Jiří Čepička, členové p.Hana Csizmárová, 
Vlastimil Lahoda

- výbor školský: předseda p.Pavel Cimbálník, členové Marie Jandová, 
Lenka Vodičková

6/ Schválení odměn starostovi, místostarostovi, předsedům výborů
Návrh starosty:
Starosta:  7.000,- místostarosta 3.000,- předsedové výborů 400,-
O návrhu hlasováno: pro odměnu starostovi a místostarostovi: 5 členů ZO, proti 
0, zdržel se 1.
Pro odměnu předsedů výborů: 6 členů ZO pro, 0 proti, zdržel se 0.
ZO schvaluje měsíční odměnu starostovi ve výši 7.000,- místostarostovi 3.000,-
předsedům výborů 400,-Kč.

7/ Zimní údržba obecních komunikací
Starosta seznámil s nabídkami firem:
ZOD Olší – 550,-Kč/hod + 19% DPH
p.Soukup – za 1 prohrnutí 1.000,- Kč + 19% DPH
p. Pleva – 480,-Kč/hod + 19% DPH
Hlasováno: ZOD Olší – 4 členové ZO pro , proti 0, zdržel se 2
                   p.Soukup – pro 0, proti 3, zdržel se 3
                   p.Pleva – pro 0, proti 6, zdržel se 0.
ZO schvaluje  pro zimní údržbu obecních komunikací firmu ZOD Olší.

8/ Jednací řád  - starosta
Znění jednacího řádu obdržel každý zastupitel předem k seznámení.
Pro návrh jednacího řádu hlasováno: pro  6 členů ZO, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje jednací řád obce Olší.



9/ Splátka restitučního vyrovnání – starosta vyzval pana Červeného objasněním. 
Zbývá k úhradě 147.487,-Kč.
Pan Pavlíček – bude nutné zažádat o úvěr, nebo půjčku, aby bylo možno vyplatit 
do konce roku odstupné starostovi a doplatek restitucí.
Hlasováno: pro úvěr nebo půjčku 6 členů ZO ze 6 přítomných, zdržel se 0, proti 
0.
ZO schvaluje, aby obec Olší zažádala o úvěr nebo půjčku.

10/ Firma ZDAR Žďár nad Sázavou – žádost o poskytnutí licence
Pro souhlas: 6 členů ZO ze 6 přítomných, proti 0, zdržel se 0.
ZO nemá námitek  k udělení licence firmě ZDAR Žďár nad Sázavou na 
provozování autobusové linkové dopravy.

11/ Pan F.Voneš a sl.Věra Kvastnicová -  vodovodní přípojka k RD přes parc.č.
294/9 v k.ú.Olší
ZO nemá námitek proti vedení vodovodní přípojky pana Františka Voneše a 
sl.Věry Kvasnicové.

12/ Dotace na výstroj a výzbroj SDH ve výši 20.000,-Kč.
Hlasováno: pro prijetí dotace 6 členů ZO ze 6 přít., zdržel se 0, proti 0.
ZO schvaluje dotaci JMK na výstroj a výzbroj SDH ve výši 20.000,-Kč.

13/ Bezůplatný převod vlastnictví vyřazeného vojenského materiálu, účetní 
hodnota 106.029,61
Hlasováno: pro převod a zařazení do majetku: 6 členů ZO, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje bezůplatný převod vyřazeného vojenského materiálu v účetní 
hodnotě 106.029,61 a zařazení do majetku obce.

Starosta ukončil zasedání v 20.45hod, poděkoval za účast.

Zapsal: Marie Jandová 20.11.2006 

Ověřovatelé zápisu:
Pavel Cimbálník                     …………………………….
     

Miroslav Červený                   ……………………………. 
   
Ing. Martin Pavlíček, starosta  …………………………… 


