
Zápis ze zasedání ZO lší, konaného dne 2.8.2007 v     19.00 hodin v     zasedací   
místnosti OÚ.

PROGRAM: 
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Projednání příspěvku na opravu přístupové cesty k rodinnému domu 

Klokočí č.p.19
6. Projednání spolupráce při přípravě podkladů ke zpracování územního 

plánu
7. Dodatečné příspěvky
8. Diskuse, závěr

Přítomní: Červený, Ing. Pavlíček, Mgr. Lahoda, Jandová, Cimbálník, Bednář. 
Čepička

Hosté: Csizmár, Žvátora

1/ Zahájení provedl starosta, přivítal přítomné
2/ Volba ověřovatelů zápisu: návrh starosty  p. Červený, Bednář
Hlasováno: pro návrh 6 členů ZO, zdržel se 1, proti 0.
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu pana Miroslava Červeného a Radka 
Bednáře.
3/ Starosta přítomné seznámil s programem jednání
Pro schválení navrženého programu hlasováno: pro 7 členů ZO ze 7 přítomných, 
proti 0, zdržel se 0,
ZO schvaluje  navržený program jednání
Starosta program doplnil:
     - o projednání žádosti pana Hanáka o možnost prodeje stavební parcely č. 
294/16, kterou zakoupil od obce, panu Janu Brázdovi z rodinných důvodů.    

- odkup lesa v k.ú. Bor /exekuce pan Balák/
- reklamace opravy kanalizace na Litavě

Pro doplnění programu hlasováno: pro 7 členů ZO ze 7 přítomných, proti 0, 
zdržel se 0.
ZO schvaluje doplněný program jednání.
4/ Kontrola usnesení – zapisovatelka
5/ Příspěvek na opravu cesty k požární nádrži Klokočí a současně příjezdové 
cesty k rodinnému domu č.p. 19 dle žádosti paní M. Jandové 
Cesta je štěrková a je silně porušena stékající vodou ze silnice při prudkých 
deštích. Opravu nabízí provést svépomocí paní Jandová a to alespoň zabudování 
betonových svodů na vodu.



Hlasováno pro příspěvek ve výši 3.000,- na materiál.
Pro 6 členů ZO z 6 přítomných, proti 0, zdržel se 1.
ZO schvaluje příspěvek na opravu příjezdové cesty k požární nádrži Klokočí ve 
výši 3.000,-
6/ Spolupráce při sestavování územního plánu obce – starosta.
Je nutná spolupráce zastupitelů s občany . Starosta sezve občany na setkání 
v KD Olší.
7/ Projednání možnosti odkupu parcely č.294/16 v k.ú.Olší – pan Brázda od 
pana Hanáka. Prodej je možný uskutečnit pouze za souhlasu obce dle smlouvy a 
to za cenu, za kterou pan Hanák uhradil obci Olší.  
Pro možnost prodeje pozemku hlasováno: pro 7 členů ZO ze 7 přítomných, proti 
0, zdržel se 0.
ZO schvaluje prodej stavební parcely č. 294/16 v k.ú. Olší v majetku pana 
Hanáka panu Brázdovi v ceně 13.430,- dle kupní smlouvy ze dne 15.3.2006.
8/ Starosta informoval o probíhajícím exekučním řízení na parcely: 467/1, 460/3 
a 464/2 v k.ú.Bor, které jsou v majetku pana Baláka.
Starosta se setká s revírníkem, zda by se obec měla zajímat o odkup. Zprávu 
podá na příštím zasedání.

Dodatečné příspěvky: 
- starosta / bagrování rybníka v Olší na návsi  od 1.8.2007/
- reklamace opravy kanalizace na Litavě  - starosta bude jednat se SVAK/
- p.Bednář – nákup kontejneru ke hřbitovu a úprava za hřbitovní zdí/
- svod dešťové vody ze střechy kostela
- montáž informační tabule „zastávka“ v Olší

Starosta ukončil zasedání v 21.15hod., poděkoval za účast.

Zapsal: Marie Jandová 3.8.2007 

Ověřovatelé zápisu: 

Miroslav Červený

Radek Bednář
 

 
  

 
 
 


