Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší dne 14.6.2007 v 19.00hod.
v zasedací místnosti OÚ.

PROGRAM:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Schválení závěrečného účtu obce Olší za rok 2006
6. Projednání a schválení zprávy o provedení auditu hospodaření obce za rok 2006
7. Projednání mimořádného příspěvku pro ZŠ a MŠ Olší
8. Projednání nabídek na stavbu opěrné zdi u požární nádrže v obci Olší
9. Dodatečné příspěvky
10. Diskuse, závěr

Přítomni: Cimbálník Pavel, Mgr. Miroslav Lahoda, Ing. Martin Pavlíček, Marie
Jandová, Jiří Čepička
Omluven: Miroslav Červený – lázně
Hosté: Tomáš Csizmár
1/ Zasedání zahájil starosta, přivítal přítomné.
2/ Volba ověřovatelů zápisu: návrh starosty – p. Cimbálník, Čepička Hlasováno:
pro 3 členové ZO, zdržel se 2, proti 0. ZO schvaluje za ověřovatele zápisu
zasedání pana Pavla Cimbálníka a Jiřího Čepičku.
3/ Program jednání – starosta seznámil přítomné členy ZO s programem jednání.
Hlasováno: pro navržený program 5 členů ZO z 5 přítomných, zdržel se 0, proti
0.
ZO schvaluje navržený program jednání.
Žádný člen ZO neměl žádný doplněný program jednání.
4/ Kontrola usnesení – zapisovatelka.
Na zasedání se dostavil opožděně v 19.20hod. pan Radek Bednář
5/ Schválení závěrečného účtu za rok 2006. Přítomné seznámila účetní
s obsahem závěrečného účtu, vyvěšení na úřední desce, žádný občan v průběhu
zveřejnění nevznesl žádnou připomínku.
Pro schválení závěrečného účtu hlasováno: pro 6 členů ZO ze 6 přítomných,
proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje závěrečný účet obce Olší za rok 2006 dle přílohy zápisu
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to s výhradami. Přijímá
opatření, potřebná k nápravě chyb a nedostatků dle přílohy.
6/ Zpráva o provedení auditu hospodaření obce za rok 2006 – s obsahem zápisu
provedeného přezkumu hospodaření seznámil starosta, nebyly zjištěny chyby a
nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst.3 písm.s c/ zákona o přezkoumávání
hospodaření.

Nedostatky zjištěné za předcházející roky byly odstraněny.
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 2006
s výhradami. Zjištěné závady byly odstraněny v termínu do 20.4.2007.
7/ Mimořádný příspěvek pro ZŠ a MŠ Olší na mzdy pro učitele a zaměstnance –
starosta seznámil s nutností snížení počtu zaměstnanců dle nařízení KÚ nebo
platů z důvodu malého počtu žáků.
Navrhl dofinancování z rozpočtu obce ve výši 50.000,-, tj. navýšení rozpočtu
ZŠ.
Hlasováno: pro 5 členů ZO, proti 0, zdržel se 1.
ZO schvaluje mimořádný příspěvek pro ZŠ a MŠ ve výši 50.000,- na mzdy.
8/ Oprava hráze rybníka na návsi v Olší.
Starosta přítomné informoval s nabídkami firem, které projevily zájem o
provedení opravy hráze:
PKS Žďár nad Sázavou
597.000,- s DPH
Gaslines Žďár nad Sáz.
438. 000,- s DPH
p. Kubíček Brumov
350.000,- bez DPH /včetně vybagrování/
Hlasováno:
pro firmu PKS 0 členů ZO, proti 5, zdržel se 1
pro firmu Gaslines: 0 členů Z, proti 4, zdržel se 2
pro firmu p.- Kubíčka 6 členů ZO, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje pro opravu hráze rybníka na návsi v Olší firmu pana Kubíčka
z Brumova.
9/ Dodatečné příspěvky:
- p.Jaitner Rakové – zimní údržba komunikace v Rakové, nutnost přeložení
osvětlení
- údržba veřejné zeleně v obcích
Starosta ukončil zasedání v 20.45hod., poděkoval za účast.
Zapsal: Marie Jandová 15.6.2007
Ověřovatele zápisu:
Pavel Cimbálník
………………………….
Jiří Čepička

…………………………

