Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, konaného dne 28.5.2009
PROGRAM:
l. Zahájení
2.Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Schválení dotace na volby do Evropského parlamentu
6. Schválení rozpočtového opatření č.1
7. Projednání záměru prodeje pozemku
8. Projednání žádosti o udělení licence na autobusovou linku Olší-Dolní Rožínka a TišnovDrahonín
9. Schválení dotací z Programu obnovy venkova JMK
10. Projednání budoucnosti přechodu pro chodce v Olší
11. Diskuse, závěr
Přítomno 5 členů ZO, omluven Miroslav Červený, Mgr. Miroslav Lahoda
1/ Zahájení provedl starosta, přivítal přítomné členy ZO, omluvil chybějící
Volba ověřovatelů zápisu: návrh starosty: Radek Bednář, Pavel Cimbálník
Usnesení č.1
ZO schvaluje za oběřovatele zápisu zasedání pana Pavla Cimbálníka a Radka Bednáře
2/ Starosta seznámil s programem jednání, nikdo neměl žádný doplňující bod
Pro schválení navrženého programu hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.2
ZO schvaluje navržený program jednání
3/ Kontrola usnesení – zapisovatelka
3/ Starosta informoval o poskytnutí dotace na zajištění voleb do Evropského parlamentu ve
výši 15.500,-Kč.
Hlasováno pro přijetí dotace: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.3
ZO schvaluje dotaci na zabezpečení voleb do Evropského parlamentu ve výši 15.500,-Kč
4/ S navrženým rozpočtovým opatřením č.1 seznámila účetní /viz.příloha/
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.4
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1
5/ Žádost paní Veroniky Mychajlyšin o koupi stavebních pozemků v k.ú. Olší č. 5/22 a 5/30
za účelem stavby RD, . Obec zveřejní záměr o prodeji. Během této doby bude možné podat
znovu žádost s konkrétní finanční nabídkou. Zastupitelstvo následně rozhodne a stanoví
kritéria pro prodej pozemku. Pro zveřejnění záměru o prodeji hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel
se 0.
Usnesení č.5
ZO schvaluje záměr obce prodat pozemky v k.ú. Olší 5/22 a 5/30 za účelem výstavby RD.
6/ Žádost o souhlas s udělením licence pro ČSAD Tišnov na lince Olší – Dolné Rožínka a
Tišnov-Drahonín pro rok 2010. Nikdo nemá žádnou připomínku.
Hlasováno: pro 5 členů ZO, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.6
ZO schvaluje udělení licence firmě ČSAD Tišnov, provozování autobusové dopravy na lince

Olší-Dolní Rožínka a Tišnov-Olší-Drahonín.
7/ Dotace z Programu rozvoje venkova
- na opravu obecní budovy v Olší 200.000,- na projektovou dokumentaci ZŠ a MŠ 100.000,
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.7
ZO schvaluje dotaci z Programu obnovy venkova na opravu obecní budovy v Olší , která
bude v budoucnu sloužit jako kanceláře OÚ ve výši 200.000,- a dotaci na projektovou
dokumentaci ZŠ a MŠA Olší ve výši 100.000,8/ Přeložení přechodu pro chodce v obci Olší. V těsné blízkosti přechodu je zastávka autobusu
a tím se přechod stává nepřehledným. Pro zachování přechodu pro chodce bude nutné
zastávku ve směru od Tišnova přeložit na silnici ve směru k Drahonínu k Brabcovým a ve
směru na Dolní Rožínku k Bílým. Tato zastávka bude zřízena nově. Pro přesun zastávky
hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.8
ZO schvaluje přesun autobusové zastávky ve směru od Tišnova na Drahonín na komunikaci
k Brabcovým a zřízení další nové zastávky ve směru na Dolní Rožínku k Bílým.
Diskuse
- bude nutné provést pasport obecních komunikací, u Melousků snížení rychlosti na 30.
- Mikroregion Pernštejn / dotace na opravu drobných sakrálních staveb – u nás pomník
v Klokočí a kříž u silnice na Litavu/. Náklady na opravu pomníku budou 26.950,- obec
z vlastních prostředů se bude spoluúčastnit částkou 11.550,- Mikroregion dále zvažuje
nákup stroje s ramenem na vysečení trávy. Výše pořízení je přibližně 225.000,- na
obec Olší připadá částka podílu 20.000,- Ještě není rozhodnuto, budou další jednání.
- cesta u Ťupových směrem k Hájkovým - po předběžném zaměření bylo konstatováno,
že její šířka je správná. Přípustná šířka cesty je 2,5m. Vyměření cesty u kostela bude
provedeno na jaře roku 2010.
- pan Daniel má zájem o koupi podvozku cisterny – vojenský přívěs. Navrhovaná cena
100,- Hlasováno: pro 5 členů ZO, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.9
ZO schvaluje prodej vojenského přívěsu za cenu 100,- a následné vyřazení z majetku obce.
-

žádost o zjištění jmen padlých sovětských vojáků na našem území /zajistí starosta/
rozhlas na Litavě / zvažuje se montáž zesilovače/
pan Bednář – výstavbu dětského hřiště v Olší přesunout na příští rok. Žádá, aby
nářadí, které používají pracovnice VPP bylo ukládáno do obecní budovy.
schránku na pytle s plasty, která je umístěna na Litavě u silnice je třeba přemístit na
náves

Schůzi ukončil starosta Ing. Martin Pavlíček v 21.15hod., poděkoval za účast.
Zapsal: Marie Jandová 29.5.2009
Ověřovatelé zápisu:
Pavel Cimbálník

…………………………….

Radek Bednář

…………………………….

Ing. Martin Pavlíček, starosta ……………………………..

