
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, konaného d 
ne 26.6.2008 v 19.00hodin v zasedací místnosti OÚ Olší 
 
Program: 
 

1. Zahájení 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu jednání 
4. Kontrola usnesení 
5. Schválení  přijetí dotace JMK 
6. Projednání dlouhodobého pronájmu kanceláří 
7. Schválení závěrečného účtu za rok 2007 
8. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene /E.ON/ 
9. Dodatečné příspěvky 
10. Diskuse, závěr 

 
Přítomni: Mgr.Miroslav Lahoda, Radek Bednář, M.Jandová, Jiří Čepička, Ing.Martin Pavlíček 
V 19.45 se dostavil Pavel Cimbálník 
Omluveni: Miroslav Červený 
Hosté: Petr Melousek , Gizela Bílá 
 
1/ Zahájení provedl starosta v 19.00hod. 
2/ Volba ověřovatelů  zápisu: návrh starosty: Radek Bednář, Jiří Čepička  
Hlasováno: pro 5 členů z 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení č.1 
ZO  schvaluje za ověřovatele zápisu zasedání pana Radka Bednáře a Jiřího Čepičku. 
3/ Starosta seznámil s programem jednání. 
Dodatek programu: RO č.1, schválení rozpočtu na r.2008  
O dodatku hlasováno: pro 5 členů ZO z 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č.2 
ZO schvaluje doplnění programu ZO o projenání RO č.1 a schválení rozpočtu na r.2008  
4/ Kontrola usnesení – zapisovatelka  
5/ Projednání přijetí dotace JMK na opravu požární techniky ve výši 50.000,-Kč. Bude 
použito pro SDH Olší. 
Hlasováno: pro 5 členů ZO z 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení č.3 
ZO schvaluje přijetí dotace od JMK ve výši 50.000,-Kč na opravu požární techniky. 
V 19.45hod. se dostavil pan Pavel Cimbálník 
6/ Projednání pronájmu asi 2 místností v budově bývalého zemědělského družstva, která je ve 
vlastnictví obce firmě ZOD Olší. Další místnosti by v budoucnu využíval pro kanceláře 
obecní úřad a další část by byla upravena jako byt. 2 místnosti již má pronajaty pan Voneš 
jako sklad elektromateriálu. 
V budově není rozvod elektriky. oprava sociálního zařízení  
Hlasováno o možnosti budoucího pronájmu : pro 5 členů ZO z 6 přítomných, proti 0, zdržel 
se 1. 
Usnesení č.4 
ZO schvaluje možnost budoucího pronájmu kanceláří v přízemí bývalé budovy ZOD, která je 
nyní ve vlastnictví  obce.  
7/ Schválení závěrečného účtu za rok 2007. 



Přítomné s obsahem seznámila účetní a starosta, vyvěšení na úřední desce, žádný občan 
nevznesl žádnou připomínku. 
Pro schválení závěrečného účtu hlasováno: pro 6 členů ZO z 6 přítomných, proti 0, zdržel se 
0. 
Usnesení č.5 
ZO schvaluje závěrečný účet obce Olší za rok 2007 dle přílohy zápisu vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením a to s výhradami. 
Přijímá opatření, potřebná k nápravě chyb a nedostatků dle přílohy zápisu. 
8/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene /E.ON/ na pozemek pana Štětiny 
v k.ú. Olší – položení rozvodného kabelu elektriky. 
Hlasováno: pro 6 členů ZO z 6 přítomných, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení č.6 
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku č.1,4/1, 
365/2 v k.ú. Olší – položení rozvodného kabelu na pozemek pana Štětiny. 
9/ Rozpočtové opatření č.1 
Informaci podala účetní – členský příspěvek SVK /dodání ZJ 035/ 
Hlasováno: pro 6 členů ZO z 6 přítomných 
Usnesení č.7 
ZO schvaluje  RO č.1  
10/ Rozpočet na rok 2008 
Zastupitelé znovu projednali návrh rozpočtu . Nikdo neměl žádné připomínky, ani žádný 
občan svůj návrh po dobu zveřejnění nevznesl. 
Pro schválení rozpočtu hlasováno: pro 6 členů ZO z 6 přítomných, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení č.8 
ZO schvaluje  rozpočet obce Olší pro rok 2008. Závaznými ukazateli rozpočtu je paragrafové 
členění    
 
Diskuse 
p. Bednář  / na Litavě u čekárny je popelnice – zda je obecní/. Bylo konstatováno, že není. 
p. Čepička / možnost odkupu pozemků od vlastníků pro hasičský areál SDH Litava/. 
Jedná se asi o 3.000mm předběžná cena odkupu 20,-Kč/m. 
Starosta bude vyžadovat písemný souhlas vlastníků, že pozemky prodají, teprve potom bude 
ve věci dále jednat. 
p.Pavlíček – dotace JMK ve výši 115.000,- na opravu chodníků na Litavě. 
 
 
Schůzi ukončil starosta v 21.30hod., poděkoval za účast.  
 
 
Zapsal: Marie Jandová 27.6.2008  
 
 
Ing. Martin Pavlíček, starosta obce Olší  


