Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, konané dne 20.3. 2008 v 19 hodin
v zasedací místnosti OÚ
PROGRAM
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Zpráva z inventarizace obce za rok 2007
6. Zpráva z účetního auditu
7. Projednání odměn zastupitelů dle novele č. 79/2008Sb.
8. Projednání rozpočtu ZŠ a MŠ Olší
9. Schválení záměru o prodeji parcely č. 294/16 k.ú. Olší
10. Schválení vyhlášky o místním poplatku z ubytovací kapacity
11. Projednání úvěru na přístavbu kuchyně
12. Dodatečné příspěvky
13. Diskuse, závěr
Přítomni: Jiří Čepička, Marie Jandová, Pavel Cimbálník, Radek Bednář,
Ing. Martin Pavlíček, Mgr. Miroslav Lahoda
Hosté:
Petr Melousek
ad1/ Schůzi zahájil starosta, přivítal přítomné v 19.00hod.
ad2/ Volba ověřovatelů zápisu: návrh starosty - p.Mgr. Miroslav Lahoda, Radek
Bednář.
Hlasováno: pro 6 členů ZO, proti O, zdržel se 0.
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu pana Mgr. Miroslava Lahodu a Radka
Bednáře.
ad3/ Starosta přednesl návrh programu jednání. Nikdo neměl žádný doplňující
bod do programu.
Hlasováno: pro 6 členů ZO, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje navržený program jednání.
ad4/ Kontrola usnesení – zapisovatelka – zpráva z posledních 2 zasedání
zastupitelstva.
ad5/ Se zprávou o výsledku inventarizace obce za rok 2007, stavem majetku,
přítomné členy ZO seznámil Ing.Martin Pavlíček, předseda komise.
Hlasováno: pro schválení inventarizace 6 členů ZO, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje provedenou inventarizaci majetku obce k 31.12.2007.
ad6/ Zpráva z účetního auditu za rok 2007

Zprávu přečetl starosta Ing.Martin Pavlíček, vysvětlil zjištěný nedostatek –
opožděné zaúčtování majetku dle zápisu KN.
Hlasováno: pro schválení zápisu z provedeného přezkoumání 6 členů ZO, proti
0, zdržel se 0.
ZO schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007
s výhradou. Obec přijímá systémové nápravné opatření, že bude postupovat
v souladu s Českým účetním standardem č. 501/5.4
ad7/Odměny zastupitelů /novela 79/2008Sb./ - navýšení odměn pro členy
zastupitelstva obce, předsedy komisí.
Bylo konstatováno, že odměny starosty, zástupce starosty a předsedů komisí se
nebudou měnit.
Hlasováno: pro 6 členů ZO z 6 přítomných, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje, že odměny členů zastupitelstva se nebudou měnit.
ad8/ Rozpočet ZŠ a MŠ Olší. Starosta informoval o návrhu rozpočtu, který
předložila ředitelka školy. Každý člen ZO byl s návrhem již předem seznámen.
Hlasováno: pro 6 členů ZO, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Olší na rok 2008.
ad9/ Záměr obce o prodeji parcely 294/16 k.ú. Olší. Původní majitel pan Petr
Hanák, nesplnil podmínku, která byla v kupní smlouvě, že do 1 roku začne se
stavbou.
Starosta určí kritéria, dle kterých bude vybrán zájemce. Hlasováno: pro 6 členů
ZO, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje záměr obce o prodeji parcely 294/16 v k.ú. Olší. Zájemci do 15ti
dnů od vyvěšení podají písemné nabídky na OÚ Olší.
ad10/ Vyhláška – místní poplatek z ubytovací kapacity
Cena za lůžko a den, popř.paušální částka.
Návrh: 5,- 6,- 10,-Kč.
Hlasováno: 5,-Kč: za lůžko a den: pro 5 členů ZO, proti 0, zdržel se 1
ZO schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky o poplatku z ubytovací kapacity
ve výši 5,-Kč za lůžko a den
ad11/ Úvěr na přístavbu kuchyně k pohostinství v Olší. Informaci podal starosta.
Nejvýhodnější úvěr u KB ve výši 800.000,-Kč. Splatnost 10let, 116 splátek po
9.327,-/měsíčně. Fixace úroků 5 let.
Pan Cimbálník /současný nájemce pohostinství a případný nájemce ubudované
kuchyně/ nabízí nájem 6.000,-Kč/měsíc + 1.000,-Kč v létě za provoz letní
zahrádky.
Smlouva s panem Cimbálníkem na dobu 10let, v případě porušení uhradí
pokutu 400.000,-Kč
Pro úvěr u KB hlasováno: pro 3 členové ZO, proti 0, zdržel se 3.
Pro rovnost hlasů se rozhodnutí odkládá na příští zasedání ZO.
Dodatečné příspěvky:
- porušení podlahové krytiny v ZŠ a MŠ Olší ve skladu zeleniny

-

státní znak na školu
sázení stromků na Litavě
p. Čepička – oprava silnice na Litavě
rekonstrukce vodovodního řádu /starosta informoval že od vodojemu se
k Litavě nebude pokračovat/. Celkové náklady rekonstrukce činí 200.mil.
- starosta / celková oprava WC v KD Olší/
- p.Bednář - možnost příspěvku obce pro letní soutěž ve fotbale – pohár
starosty
Schůzi ukončil starosta v 21.15hod., poděkoval za účast.
Zapsal: Marie Jandová 21.3.2008
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Miroslav Lahoda ……………………………
Radek Bednář

……………………………

starosta: Ing.Martin Pavlíček

