Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 5.3.2009 v zasedací
místnosti OÚ Olší
Program
1/ Zahájení
2/ Volba ověřovatelů zápisu
3/ Schválení programu jednání
4/ Kontrola usnesení
5/ Projednání podmínek pro dotaci na systém Czech POINT
6/ Závěrečné schválení územního plánu
7/ Informace o konaném auditu za rok 2008 a závěrečná zpráva z auditu
8/ Projednání odměn zastupitelů v roce 2009
9/ Inventarizace za rok 2008
10/ Žádost ZŠ a MŠ Olší o převedení nevyčerpaného příspěvku na mzdy z roku 2008 do
rezervního fondu
11/ Schválení smlouvy se společností KORDIS
12/ Rozhlas v obcích Litava a Klokočí
13/ Veřejně prospěšné práce v obci v roce 2009
14/ Projednání budoucnosti webových stránek obce Olší
15/ Projednání rozpočtu ZŠ a MŠ Olší na rok 2009
16/ Dodatečné příspěvky
17/ Diskuse, závěr
Přítomni:
Ing. Martin Pavlíček, Mgr. Miroslav Lahoda, Miroslav Červený, Pavel Cimbálník, Marie
Jandová, Jiří Čepička, Radek Bednář
Hosté: Lukáš Handl
1/ Zahájení – starosta, přivítal přítomné
2/ Volba ověřovatelů zápisu: návrh starosty: pan Pavel Cimbálník, Mgr. Miroslav Lahoda
Hlasováno: pro 7 členů ZO, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu pana Pavla Cimbálníka a Mgr. Miroslava Lahodu.
3/ S navrženým programem jednání seznámil přítomné starosta, zastupitelé měli možnost
program si prostudovat předem, nikdo nepodal žádný doplňující bod k projednání
Hlasováno: pro navržený program 7 členů ZO, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.2
ZO schvaluje navržený program jednání
4/ Kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva – zapisovatelka
5/ Projednání podmínek pro získání dotace na zřízení systému Czech POINT ve výši 93.927,Kč. Možnost vybavení novým počítačem, tiskárnou apod., starosta zastupitele seznámil se
systémem Czech POINT a s Podmínkami Rozhodnutí poskytnutí dotace.
Pro schválení Podmínek hlasováno: pro 7 členů ZO ze 7 přítomných, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.3

Zastupitelstvo schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného
operačního programu, prioritní osa 2, oblast intervence 2.1 v rámci výzvy č.02“eGovernment
v obcích – Czech POINT“
Obec Olší neuplatňuje interní předpis upravující výběrové řízení do 2 mil.Kč /zakázky
malého rozsahu/, provedla proto průzkum trhu za účelem pořízení majetku co
nejhospodárnějším způsobem, žádost podá sama.
6/ Zprávu z provede ní kontroly hospodaření obce za rok 2008, kterou provedl KÚ JMK
odbor kontrolní, přednesl starosta. Vysvětli zjištěný nedostatek – neoprávněně vyplacené
odměny členům ZO v měsíci listopadu 2008 v celkové výši 6.600,-Kč. Bylo ujednáno, že
neoprávněně vyplacené prostředky zastupitelé vrátí do pokladny v termínu do konce měsíce
dubna.
Pro schválení výsledku auditu hlasováno: pro 7 členů ZO, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.4
ZO schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce s výhradou. Obec přijímá
systémové nápravné opatření, že neoprávněné vyplacené odměny zastupitelům obce budou
vráceny do pokladny obce v termínu do konce měsíce dubna 2009.
7/ Územní plán obce Olší – starosta podal zprávu o závěrečném vypracování územního plánu
obce Olší. Pro schválení tohoto územního plánu hlasováno: pro 7 členů ZO, proti 0, zdržel se
0.
Usnesení č.5
Zastupitelstvo obce Olší příslušné podle ustanovení par. 6 odst.5 písm.c) zákona
č.183/2006Sb. o územním plánování a st.řádu /stavební zákon/ v platném znění za použití
ustanovení par.43 odst.4 stavebního zákona, par.171 zákona č.500/2004Sb. správní řád,
v platném znění, par.13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech , územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
vydává územní plán Olší formou opatření obecné povahy.
Zastupitelstvo obce Olší bere na vědomí , že při projednávání návrhu ÚP Olší nebyly proti
návrhu uplatněny žádné námitky ve smyslu par. 52 odst.2 stavebního zákona. .
Rozhodnutí o námitkách ve smyslu par. 172 odst. 5 správního řádu proto nevydává.
8/ Odměny zastupitelů – možnost navýšení od 1.1.2009 dle přílohy č.1 k nařízení vlády
č.37/2003 Sb., navýšení odměn pro členy zastupitelstva obce, předsedy komisí.
Bylo konstatováno, že odměny starosty, zástupce starosty a předsedům komisí se měnit
nebudou.
Hlasováno: pro 7 členů ZO, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.6
ZO schvaluje, že odměny členů zastupitelstva se od 1.1.2009 nebudou měnit.
9/ Inventarizace za rok 2008
S výsledkem stavu inventarizace majetku obce Olší, provedené k 31.12.2008 přítomné
seznámil předseda komise . Nikdo neměl žádnou připomínku.
Pro schválení inventarizace hlasováno: pro 7 členů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.7
ZO schvaluje inventarizaci obce Olší za rok 2008.
10/ Schválení darovací smlouvy se společností KORDIS na získání finančních prostředků
k zajištění provozu IDS JMK .
Příspěvek pro rok 2009 činí 50,-Kč/obyvatele, při počtu 292 obyvatel tedy částka činí
14.600,-Kč.
Hlasováno: pro 7 členů ZO, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.8
ZO schvaluje darovací smlouvu se společností KORDIS na získání finančních prostředků na
zajištění provozu IDS JMK ve výši 14.600,- na rok 2009.

11/ Žádost ZŠ a MŠ Olší o převod nevyčerpaného příspěvku z roku 2008 na mzdy ve výši
9.225,60,-Kč do rezervního fondu.
Hlasováno: pro 7 členů ZO, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.9
ZO schvaluje ZŠ a MŠ Olší převod nevyčerpané části příspěvku z roku 2008 na mzdy ve
výši 9.225,60,-Kč do rezervního fondu.
12/ Oprava rozhlasu
V místní části Litava není slyšet hlášení místního rozhlasu. Starosta podal informaci z jednání
se zástupcem firmy HARICOM spol. s r.o., Praha, který předložil cenovou nabídku. Celková
rekonstrukce - náklady 166.541,-Kč, pouze rozšíření- napojení na sirénu by představovalo
částku 109.485,-Kč
Zastupitelé se přiklání k druhé, levnější variantě. Starosta do příštího zasedání ZO zjistí
nabídky dalších firem.
13/ VPP v roce 2009
V roce 2008 obec zaměstnávala 2 pracovnice na veřejně prospěšných pracech, dotace z fondu
EU ve výši 13.500,-Kč/měsíc. Pro rok 2009 je opět možné vytvořit pracovní místa. Dotace
9.500,-Kč. Obec má v plánu pět 2 pracovníky zaměstnat, za platových podmínek stejných
jako v roce 2008, rozdíl doplatí z vlastních prostředků. V jednotlivých obcích bude vyvěšena
nabídka, zájemci se budou moci přihlásit na OÚ.
14/ Webové stránky obce Olší – starosta oznámil, že je třeba najít člověka, který se bude o
stránky starat a pravidelně vyvěšovat informace o dění v obci, aktualizace stránek, za což
bude možná finanční odměna.
Nabídla se paní Jandová , odměnu nežádá.
Hlasováno: pro 7 členů ZO, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.10
ZO souhlasí, aby správcem webových stránek obce Olší byla p. Marie Jandová
15/ Projednání rozpočtu ZŠ a MŠ Olší na rok 2009. Rozpočet ve výši 400.000,-Kč, stejná
výše jako v roce 2008. Členové zastupitelstva dostali znění rozpočtu předem k prostudování,
nikdo neměl připomínky.
Hlasováno: pro 7 členů ZO, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.11
ZO schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Olší na rok 2009.
16/ Dodatečné příspěvky
- na příštím ZO schválit směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu
- žádost paní Jandové z Tišnova o umístění dítěte v MŠ Olší a možnost každé
dopoledne být v zasedací místnosti obecního úřadu – zamítnuto
- starosta – možností zřízení informační tabule „Vítá vás obec…“ Zamítnuto.
- rychlostní ukazatel v obci / vysoké náklady/
- pan Josef Daniel žádá o možnost odkoupení vojenské kuchyně /podmínky prověří
starosta/
- nabídka pana Voneše na opravu, včetně tepelného čerpadla bývalé budovy ZOD
- autobusová zastávka na Litavě – je v k.ú. Pernštejnské Jestřabí, občané si stěžují na
blátivou polní cestu, na kterou musí vystupovat z autobusu ve směru z Tišnova.
- pan Bednář – je třeba vyvézt kontejnery na sklo /zajistí starosta/, bylo by vhodné
iniciovat místní SDH, aby brigádně vyčistili spojovací polní cesty jednotlivých obcí
/starosta podal informaci, že z Mikroregionu Pernštejn bude možné zapůjčit
vyžinovací rameno/. Dále se vyjádřil, že je třeba vybudovat dětské hřiště v Olší u
školy. Odstranit starou konstrukci, prostor oplotit a zakoupit nové hrací prvky. O této
problematice bylo v ZO již dříve jednáno . Pan Červený namítl, že by byl problém

-

-

s výměnou pískoviště, hygienické předpisy. Panu Bednářovi bylo uloženo do příštího
zasedání zjistit podmínky a finanční náklady na vybudování hřiště.
bude třeba vyřešit příjezdovou cestu k Hájkovým, neodpovídá předpisům, vzniky
problémy s výstavbou rodinného domu na pozemku rodiny Krejčích. Obec nechá
uvedenou cestu zaměřit a dle výsledku bude starosta jednat s rodinou Ťupových, která
tu má plot.
p.Červený – kolik je nyní na ubytovně cizích st.příslušníků ubytovaných /starosta
konstatoval, že se to nedá zjistit, protože není vedena kniha ubytovaných/.

Schůzi ukončil starosta v 22.15hod. , poděkoval za účast.
Zapsal: Marie Jandová 6.3.2009
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Miroslav Lahoda
………………………………
Pavel Cimbálník

………………………………

Ing. Martin Pavlíček, starost obce ……………………………….

