
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, konaného dne 4. 10. 2007 
v     19.00hod. v     zasedací místnosti OÚ.  

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Schválení rozpočtových opatření č.1 a2
6. Projednání návrhu na odkup obecní budovy Olší č.p. 47, část  KD 

provozovaná k hostinské činnosti /“Hospůdka pod Jiřím“/
7. Projednání příspěvku na krojované hody v Olší
8. Projednání ústní stížnosti pana Štěpánka
9. Informace o průběhu zpracování územního plánu
10.Dodatečné příspěvky
11.Diskuse, závěr

Přítomni: 
Mgr. Miroslav Lahoda, Ing. Martin Pavlíček, Marie Jandová, Miroslav    
Červený, Jiří Čepička, Radek Bednář, Pavel Cimbálník
Hosté: 
Tomáš Csizmár, Petr Melousek, Stanislav Dolníček

1/ Zahájení provedl starosta, přivítal přítomné.
2/ Volba ověřovatelů zápisu:
Návrh starosty: p. Jiří Čepička, Mgr. Miroslav Lahoda
Pro návrh hlasováno: pro 7 členů ZO ze 7 přítomných, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu jednání pana Jiřího Čepičku a 
Mgr. Miroslava Lahodu.
3/ S programem jednání přítomné seznámil starosta.
Pro navržený program hlasováno: pro 7 členů ZO, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje navržený program jednání.
4/ Starosta program doplnil o:
- dodatek ke směrnici o účetnictví
- žádost o pořízení územního plánu
- spolupráce s pořizovatelem územního plánu 
- bagrování odkalovacího rybníku v
-
-  Klokočí
- plošná deratizace

Pro doplněný program hlasováno: pro 7 členů ZO ze 7 přítomných, proti 0,   
zdržel se 0.
ZO schvaluje doplněný program jednání.
5/ Rozpočtové opatření č.1 a 2 – přítomné seznámila účetní.



RO č.1 - příjmy 127.400, výdaje 127.400 /príloha/
RO č.2 – příjmy 158.000, výdaje –85.100/příloha/
Pro obě rozpočtová opatření hlasováno: pro 7 členů ZO, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje RO č. 1 a 2.
6/ Žádost o odkoupení části KD Olší č.p. 47 – sloužící jako pohostinství,
 provozované panem Pavlem Cimbálníkem.
Ústní žádost podal pan Pavel Cimbálník prostřednictvím starosty.
Starosta se vyjádřil, že část pohostinství je spojena s KD a v zájmu obce není 
zbavovat se majetku.
Pan Červený s tímto názorem též souhlasil. 
Hlasováno pro záměr část KD Olší prodat:
Pro prodej 0 členů ZO, proti 6 členů ZO, zdržel se 1 člen ZO ze 7 přítomných 
členů ZO.
ZO neschvaluje záměr prodeje části budovy KD, využívané k provozu 
pohostinství.
7/ Příspěvek na krojované hody v Olší
Starosta navrhl částku 10.000,-Kč na půjčení krojů.
Pro poskytnutí příspěvku hlasováno:
 pro 5 členů ZO ze 7 přítomných, zdrželi 
se 2, proti 0.
ZO  schvaluje příspěvek na krojované hody v Olší ve výši 10.000,-Kč.
8/ Starosta informoval o průběhu zpracování územního plánu. Je třeba podat 
žádost o pořízení ÚP.
Hlasováno: pro návrh 7 členů ZO ze 7 přítomných , proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje  žádost o pořízení územního plánu v souladu s par.6 odst.6 
písm.b  zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování.
9/ Stanovení zástupce pro jednání s pořizovatelem.
Byl navržen starosta pan Ing. Martin Pavlíček.
Hlasováno: pro návrh 7 členů ZO, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje zástupce obce jako spolupracovatele s pořizovatelem 
územního plánu pana Ing. Martina Pavlíčka, starostu obce.
10/ Ústní stížnost pana Jaroslava Štěpánka z Klokočí , 
kterému voda splavila štěrk z cesty, vedoucí k požární nádrži na louku. Žádá 
zpevnění koryta, které odvádí vodu z požární nádrže. Zastupitelstvo zamítlo. 
11/ Dodatek ke směrnici o vedení účetnictví –zavedení podrozvahových účtů

    / na základě auditu/ - žádost podala účetní 
    Hlasováno: pro 7 členů ze 7 přítomných, proti 0, zdržel se 0.
    ZO schvaluje dodatek směrnice o vedení účetnictví – zavedení 
    podrozvahových účtů.
   12/ Starosta – možnost vybagrování odkalovacího rybníku v Klokočí.  
   Navýšení rozpočtu by činilo asi 20.000,-Kč.
   Hlasováno: pro 7 členů ZO ze 7 přítomných, proti 0, zdržel se 0.
   ZO schvaluje bagrování odkalovacího rybníku v Klokočí.



  13/ Žádost MŠ Olší o příspěvek na hračky, což představuje navýšení rozpočtu 
  ve výši 10.000,-Kč. Starosta podal informaci o 
průběhu jednání s vedoucí MŠ
paní Doležalovou.
Pro příspěvek hlasováno: pro 7 členů ZO ze 7 přítomných, proti 0, zdržel se 0.
O částku 10.000,- bude navýšen rozpočet v rozpočtovém opatření č.3.
ZO schvaluje příspěvek pro MŠ ve výši 10.000,-Kč na nákup hraček.
Diskuse

- starosta podal zprávu, že paní Francová již nebude vykonávat funkci 
knihovnice. Protože nebyl žádný zájemce z řad občanů, nabídla půjčovat 
knihy účetní paní Jandová a to každý čtvrtek v pracovní době.

- starosta – plošná deratizace na žádost občanů.
- starosta – pan Voneš žádá o pronájem 2 místností v bývalé budově ZD za 

účelem skladu elektromateriálu. Zastupitelé nemají námitek.
- p.Červený- odměna paní Štěpánkové z Litavy za úklid čekárny na Litavě 

ve výši 1.000,-. Žádný člen  ZO neměl námitky. 
- pan Dolníček – nátěry stromků
- pan Bednář – oprava komunikace /výtluky/ na návsi v Olší u Krejčích.
- pan Pavlíček – úhrada autobusu na zájezd dětí s rodiči. Bez námitek.

Starosta ukončil zasedání v 21.00 hod., poděkoval za účast.

Zapsal: Marie Jandová 5.10.2007 

Ověřovatelé zápisu:
 
Jiří Čepička

Mgr. Miroslav Lahoda

Ing. Martin Pavlíček,starosta 


	Diskuse

