Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, konaného dne 27.2.2007 v 19hod.
v zasedací místnosti OÚ
PROGRAM:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Projednání příspěvku na LSPP
6. Projednání darovací smlouvy IDS JMK
7. Projednání rozpočtu ZŠ a MŠ Olší
8. Schválení inventarizace ZŠ a MŠ Olší
9. Stanovení směrnic pro vedení účetnictví
10.Schválení příspěvku na žáka v ZŠ Tišnov /neinv.nákl./
11.Územní plán
12.Dodatečné příspěvky
13.Diskuse, závěr
Přítomni:
Miroslav Červený, Jiří Čepička, Radek Bednář, Ing.Martin Pavlíček,
Mgr.Miroslav Lahoda, Pavel Cimbálník, Marie Jandová
Hosté:
Phdr.Lenka Bočková, ředitelka ZŠ a MŠ Olší, Tomáš Csizmár
1/ Zahájení provedl starosta, přivítal přítomné.
2/ Volba ověřovatelů zápisu
Návrh starosty: p.Miroslav Červený, p.Pavel Cimbálník
Hlasováno: pro návrh 7 členů ZO ze 7 přítomných, zdržel se 0, proti 0.
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu zasedání ZO pana Miroslava Červeného a
pana Pavla Cimbálníka.
3/ Program jednání: starosta seznámil přítomné s obsahem programu, zeptal se,
zda má někdo další návrhy do programu. Jelikož tak nikdo neučinil, o
navrženém programu bylo hlasováno:
Pro návrh programu jednání: 7 členů ZO ze 7 přítomných, zdržel se 0, proti 0.
ZO schvaluje navržený program jednání.
4/ Kontrola plnění usnesení: zapisovatelka – splněno
5/ Příspěvek na LSPP Tišnov – 4.500,-Kč/rok 2007
Pro poskytnutí příspěvku hlasováno: pro 7 členů ZO ze 7 přítomných, zdržel se
0, proti 0
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na LSPP Tišnov pro rok 2007 ve výši 4.500,-

6/ Darovací smlouva na IDS JMK na rok 2007 ve výši 14.700,-Kč na dopravní
obslužnost.
Hlasováno pro poskytnutí příspěvku: pro 7 členů ZO ze 7 přítomných členů ZO,
proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje příspěvek na dopravní obslužnost IDS JMK pro rok 2007 ve výši
14.700,-Kč
7/ Rozpočet ZŠ a MŠ Olší
K vypracovanému rozpočtu se vyjádřila ředitelka ZŠ a MŠ Olší, byla projednána
spotřeba el.energie. Návrh pana Červeného, aby účetnictví a mzdy zpracovávala
ekonomka OÚ p. M. Jandová. Vzhledem ke střetu zájmů to není možné.
Pro návrh rozpočtu hlasováno: pro 7 členů ZO ze 7 přítomných, zdržel se 0,
proti 0.
ZO schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Olší ve výši 350.000,-Kč.
8/ Inventarizace ZŠ a MŠ Olší za krok 2006 – starosta přečetl inventarizaci
školy.
Pro schválení inventarizace v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Olší hlasováno:
pro 6 členů ZO ze 7 přítomných, zdržel se 1, proti 0
9/ Směrnice pro vedení účetnictví – zprávu podala ekonomka p. M.Jandová
Pro zpracování směrnice pro vedení účetnictví hlasováno: pro 7 členů ZO ze 7
přítomných, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje směrnici pro vedení účetnictví
10/ Příspěvek na žáky navštěvující ZŠ Tišnov
Z obce Olší navštěvují ZŠ Tišnov 2 žáci. Příspěvek na rok 2007 činí 9.000,-Kč.
Hlasováno: pro poskytnutí příspěvku: 7 členů ZO ze 7 přítomných, proti 0,
zdržel se 0.
ZO schvaluje příspěvek na žáky v ZŠ Tišnov ve výši 9.000,-Kč pro rok 2007.
S touto částkou bude počítáno v rozpočtu obce pro rok 2007.
11/ Územní plán – starosta
Starosta seznámil s možností získání dotace na zpracování územního plánu
obce, nabídka firmy Urbanistické studio Brno na zpracování územního plánu
nového. Možnost požádat o dokončení již rozpracovaného úz. plánu od firmy
Atelier Halva. Je zažádáno ve st. archivu Žďár nad Sázavou o dohledání
schválení stávajícího územního plánu.
12/ Dodatečné příspěvky
- pozemek pan Falta a p. Štětina /pan Štětina odkoupí pozemek od pana
Falty z důvodu, že obec při prodeji neuvedla na pozemku pana Falty č.
2/1 v k.ú. Olší věcné břemeno – vedení vodovodní přípojky přes velkou
část pozemku/. Obec musí s prodejem souhlasit, jelikož je ve smlouvách
že nabytý pozemek nebude dále prodán po dobu 10ti let třetí osobě bez
předchozího souhlasu obce.
Pro prodej hlasováno: ze 7 přítomných členů ZO 6 pro prodej, zdržel se 1,
proti 0

ZO schvaluje aby pozemek parc.č. 2/1 v k.ú. Olší ve vlastnicví pana Miroslava
Falty a paní Jindřišky Faltové odkoupil pan Daniel Štětina a tím ho spojil se
svým pozemkem 5/19 v k.ú. Olší.
V podmínkách bude uvedeno, že se prodej uskuteční za cenu, za jakou pan Falta
pozemek od obce odkoupil a to 11.780,-Kč.
- pan Antonín Chocholáč – podmáčení stodoly na jeho pozemku v Klokočí
vinou propouštění hráze rybníka na návsi.
- Řešením by bylo snížení hladiny rybníka.
- Rozpočtový výhled - návrh zastupitelů na akce v následujících letech
/ přístavba ZŠ a MŠ Olší v rozpočtu 1,400.000, GO hráze rybníka
v Klokočí a Olší, oprava obecních cest, rekonstrukce bývalé budovy ZD,
zakoupení velkého kontejneru ke hřbitovu /
Starosta ukončil zasedání v 21.45hod, poděkoval za účast.
Zapsal: Marie Jandová 28.2.2007
Ověřovatelé zápisu:
Pavel Cimbálník
Miroslav Červený

