Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, konaného dne 22. 3. 2007
v 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Olší.
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu jednání
Kontrola usnesení
Projednání návrhu rozpočtu na rok 2007
6. Projednání nabídek na zpracování územního plánu
7. Projednání podmínek vytápění KD Olší
8. Projednání koupě pozemků
9. Projednání rekonstrukce ZŠ
10.Dodatečné příspěvky
11.Diskuse, závěr
PŘÍTOMNI
Mgr. Lahoda M., Ing. Pavlíček M., Jandová M., Čepička J.,
Cimbálník P., Červený M.,
Omluven: Radek Bednář – pracovní směna
Hosté: Dolníček, Voneš, Štourač, Bednář
1/ Zahájení provedl starosta, přivítal přítomné
2/ Volba ověřovatelů zápisu: návrh starosty – p. Cimbálník, Červený
Hlasováno: pro 6 členů ZO ze 6 přítomných, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu pana Pavla Cimbálníka a Miroslava
Červeného.
3/ Program jednání:
Starosta seznámil přítomné s navrženým programem jednání. O programu
hlasováno: pro 6 členů ZO ze 6 přítomných, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje navržený program jednání.
Pan Cimbálník požádal o doplnění programu jednání – spotřeba el.energie
v pohostinství, smluvní ujednání na topení v KD Olší.
O doplnění programu hlasováno: pro 5 členů z 6 přítomných, proti 0, zdržel se 1
ZO schvaluje doplněný program jednání.
4/ Kontrola plnění usnesení – zapisovatelka
5/ Návrh rozpočtu na rok 2007 – seznámil starosta a každému členu byl návrh
předložen k nahlédnutí.
Pro schválení návrhu rozpočtu na rok 2007 hlasováno: pro 6 členů ZO ze 6
přítomných, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2007 dle přílohy.

6/ Zpracování územního plánu:
Starosta přítomné členy ZO seznámil s nabídkou 2 firem na zpracování
územního plánu obce Olší:
firma USB Brno a Atelier Halva.
nabídka firmy USB 380.000,Atelier Halva: 295.000,Možnost získání dotace maximálně do výše 50 procent. Žádost nutno podat do
9. 4. 2007.
Hlasováno pro firmu USB Brno – 5 hlasů ze 6 přítomných členů ZO, proti 1,
zdržel se 0.
Hlasováno pro firmu Ateliér Halva – pro 1 člen ZO, proti 0, zdržel se 5.
ZO schvaluje jako zpracovatele územního plánu obce Olší firmu USB Brno.
ZO schvaluje částku 267.750,- z prostředků obce.
7/ Projednání podmínek vytápění v KD Olší / součást topení v pohostinství/.
Pan Cimbálník upozornil na náklady za spotřebovanou elektřinu při řezání
dřeva. Žádá uzavření smlouvy na vytápění.
Uhlí bude na topné období zajišťováno v množství 60q a to hnědá kostka. Jeden
rok hradí obec, druhý pan Cimbálník. Dřevo zajistí každým rokem obec a to 6
balíků dřeva /odkorků/ z pily.
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 6 přítomných, proti 0, zdržel se 1.
ZO schvaluje způsob vytápění v KD Olší v topné sezoně na základě smlouvy,
která bude uzavřena s panem Cimbálníkem . Ve smlouvě bude uvedeno, že
jeden rok hradí nákup hnědého uhlí kostka v množství 60q pan Cimbálník,
druhý rok obec a dřevo každým rokem zajistí obec v množství 6 balíků dřeva
odkorků z pily.
Diskuse
- starosta seznámil s výsledkem jednání s paní Věrou Štěpánkovou z Litavy
ohledně odkupu pozemku pro SDH Litava. Paní Štěpánková pozemek
neprodá.
- rekonstrukce ZŠ Olší – dohodnuto jednání se zástupcem hygieny
v pondělí 26.3.2007 ve škole. Dotaci na rekonstrukci obec nezíská. Je
nutno vybudovat šatny a sociální zařízení pro personál.
- pan Cimbálník – oprava fakturace za spotřebu el.energie v pohostinství.
Nebyly odůčtovány zálohy, uhrazené v roce 2006.
- pan Dolníček – navýšit cenu za prodej palivového dřeva
- pan Štourač – do územního plánu zanést odklon silnice za Horku.
Starosta ukončil zasedání v 20.45hod., poděkoval za účast.
Zapsal: Marie Jandová 23.3.2007
Ověřovatelé zápisu:
Pavel Cimbálník ………………………
Miroslav Červený …………………….
1 příloha – návrh rozpočtu

