Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, konaného dne 20.11.2007
v 19.00hod. v zasedací místnosti OÚ Olší.
PROGRAM:
1/ Zahájení
2/ Volba ověřovatelů zápisu
3/ Schválení programu jednání
4/ Kontrola usnesení
5/ Schválení RO č.3
6/ Zpráva o kontrole v ZŠ /školský výbor/
- volba nového člena školského výboru
7/ Projednání nabídek na prohrnování obecních komunikací
8/ Projednání vstupu do Mikroregionu Pernštejn
9/ Rozpočtový výhled na období 2008-2010
10/Dodatečné příspěvky
11/ Diskuse, závěr
Přítomni:
Jiří Čepička, Miroslav Červený, Pavel Cimbálník, Radek Bednář, Marie
Jandová, Ing. Martin Pavlíček, Mgr. Miroslav Lahoda
Hosté:
Petr Melousek, Vilém Štourač, Martina Dolníčková, Rousová,Mgr. Daďová,
Doležalová, Mgr. Bočková, Baláková, Vodičková, Vojtová, Hájková,
Bednářová
1/ Zahájení provedl starosta, přivítal přítomné členy zastupitelstva obce i hosty.
2/ Volba ověřovatelů zápisu: návrh starosty: Radek Bednář, Pavel Cimbálník
Hlasováno: pro 5 členů ZO, proti 0, zdržel se 2.
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu pana Radka Bednáře a Pavla Cimbálníka
3/ Starosta přednesl navržený program jednání
Hlasováno: pro 7 členů ZO ze 7 přítomných, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje navržený program jednání.
4/ Doplnění programu: pan Radek Bednář – umožnění příjezdu ke kostelu při
stavebních úpravách.
Z důvodu prodeje parcely pro výstavbu RD panu Přikrylovi je znemožněn
přístup ke kostelu.
Pro doplnění programu hlasováno: pro 7 členů ZO, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje doplněný program jednání.
5/ Kontrola usnesení z minulého zasedání – zapisovatelka
6/ Starosta přednesl zprávu výboru kontrolního pro ZŠ a MŠ o provedené
kontrole, zápis provedla členka komise p.Marie Jandová.
K uvedenému zápisu předložila písemnou připomínku, která je následně součástí

zápisu, vztahující se k bodu 2/ kontrola účetních dokladu ředitelka ZŠ a MŠ
Olší, kde žádá jeho přepracování.
K uvedenému se vyjádřil:
Člen kontrolního výboru – p.Marie Jandová , která na původním znění zápisu
trvá, paní Vodičková, člen kontrolního výboru – stejný názor a předseda výboru
pan Pavel Cimbálník, který souhlasí s návrhem ředitelky ZŠ a MŠ Olší a rozhodl
o vypracování dodatku k původní zprávě.
V závěru vystoupila ředitelka školy a žádala informaci, zda zastupitelstvo obce
do dalších roků počítá s provozem školy. Starosta podal informaci, že obec
rekonstrukci školy má zapracovanou v rozpočtovém výhledu až do r.2010 a je
v zájmu obce, aby škola i školka v obci dále fungovala.
To potvrdili i ostatní členové zastupitelstva.
Byla předložena žádost o zrušení členství ve školském kontrolním výboru,
podaná paní Marií Jandovou. Za nového člena byl navržen pan Miroslav
Červený, člen ZO.
Hlasováno: pro 6 členů ZO, proti 0, zdržel se 1.
ZO schvaluje za člena kontrolního školského výboru od roku 2008 pana
Miroslava Červeného.
7/ Rozpočtové opatření č.3
S navrženými úpravami členy zastupitelstva obce seznámila účetní, a to:
změna příjmů – 4.000,- výdaje 286.900,-, financování –290.900,Hlasováno: pro 7 členů ZO, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.3
8/ Nabídky na prohrnování sněhu – zimní údržba komunikací
Nabídky předložili: pan Pleva, Soukup, ZOD Olší.
Vyjádření členů ZO: se zimní údržbou v roce 2006/2007 /minulá sezona/ jsou
spokojeni: Červený, Čepička, Jandová, Bednář, Cimbálník
Pro nabídku ZOD Olší hlasováno : pro 7 členů ZO, proti 0. zdržel se 0.
ZO schvaluje , aby firma ZOD Olší, prováděla zimní údržbu komunikací
v obcích Olší, Klokočí, Litava a Rakové.
9/ Vstup obce do Mikroregionu Pernštejn. Starosta informoval o průběhu
informativní schůzky starostů obcí v Nedvědici.
Pan Bednář – jaký je názor obce Drahonín / starosta sdělil, že o uvedená obec se
vstupem souhlasí/.
Pro možnost vstupu hlasováno: pro 7 členů ZO ze 7, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje možnost vstupu do uvažovaného svazku obcí Mikroregion
Pernštejn. O samotném vstupu do svazku bude hlasováno až po předložení
stanov svazku.
Zastupováním je pověřen starosta pan Ing. Martin Pavlíček.
10/ Starosta seznámil se sestaveným rozpočtovým výhledem do r.2010.
pan Červený – výměna oken, dveří v kulturních zařízeních.
Pro navržený rozpočtový výhled na roky 2008-2010 hlasováno:
Pro 6 členů ZO, proti 0, zdržel se 1.

ZO schvaluje rozpočtový výhled obce Olší na rok 2008-2010.
11/ Pan Bednář – přístupová cesta ke kostelu v Olší. Pozemek obec prodala panu
Přikrylovi až do blízkosti hřbitovní zdi a tím je zamezen přístup ke kostelu při
provádění oprav.
K uvedenému se vyjádřil pan Červený, aby nový příjezd zbudovala církev.
Bylo stanoveno, aby pan starosta do příští schůze jednal s panem Přikrylem o
možném odprodeji části pozemku, nebo výměně.
12/ Územní plán
Připomínky občanů:

