Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší konaného dne 29.4. 2008
v zasedací místnosti OÚ
PROGRAM
1/ Zahájení
2/ Volba ověřovatelů zápisu
3/ Schválení programu jednání
4/ Kontrola usnesení
5/ Projednání navýšení kapacity školní jídelny
6/ Projednání návrhu rozpočtu obce Olší na rok 2008
7/ Projednání přístavby kuchyně u KD Olší
8/ Projednání podmínek prodeje parcely 294/16 v k.ú. Olší
9/ Dodatečné příspěvky
10/ Diskuse, závěr
PŘÍTOMNI:
Ing.Pavlíček, Mgr.Lahoda, Jandová, Čepička, Červený, Bednář, Cimbálník
Hosté: Voneš, Csizmár, Melousek, Hájek, Hájková
ad1/ Zahájení provedl starosta pan Ing. Martin Pavlíček, přivítal přítomné
v 19.00hod.
ad2/ Volba ověřovatelů zápisu: návrh starosty – Miroslav Červený, Pavel
Cimbálník
Hlasováno: pro 7 členů ZO, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.l
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu pana Miroslava Červeného a Pavla
Cimbálníka.
ad3/ Starosta přítomné seznámil s programem jednání, nikdo neměl žádný
doplňující návrh.
Hlasováno: pro navržený program 7 členů, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.2
ZO schvaluje navržený program jednání.
ad4/ Kontrola usnesení – zapisovatelka p. Marie Jandová
ad5/ Navýšení kapacity školní jídelny – starosta
K žádosti o navýšení kapacity školní jídelny ze 30ti na 75 jídel dala podnět
ředitelka školy. Jako důvod uvádí možnost stravování personálu školy.
Hlasováno: pro 7 členů ZO, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.3
ZO schvaluje navýšení kapacity školní jídelny v ZŠ a MŠ Olší ze stávajících
30ti jídel na 75 jídel. Rozšíření o výrobu a výdej jídel i pro personál školy.

ad6/ Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2008. Každému členu ZO byl
návrh rozpočtu předložen k prostudování.
Pan Čepička – je třeba oprava komunikace na Litavě u Bučkových.
Pro návrh rozpočtu hlasováno: pro 7 členů ZO, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.4
ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2008 dle přílohy.
ad 7/ Přístavba kuchyně u KD Olší – část pohostinství. Provozovatel a nájemce
pohostinství pan Pavel Cimbálník. Hlasování z minulého jednání bylo
nerozhodné.
Pan Bednář – je nutná oprava cesty u hřbitova v Olší.
Paní Jandová – v žádném případě nesouhlasí s úvěrem od banky na financování
přístavby. Navrhuje, aby pan Cimbálník uhradil nájem na 10 roků dopředu a
z těchto prostředků financovat přístavbu. Pan Cimbálník se proti tomuto návrhu
nevyjádřil, tato možnost bude předmětem dalšího jednání.
Hlasováno pro možnost přístavby kuchyně při KD Olší části pohostinství.
Pro 5 členů ZO, proti 0, zdržel se Cimbálník, Bednář.
Usnesení č. 5
ZO schvaluje , že do budoucna bude počítat s přístavbou kuchyně u KD Olší
v části pohostinství.
ad8/ Prodej parcely 294/16 v k.ú. Olší
Zájem o koupi uvedené parcely projevili manželé Dušan a Iveta Hájkovi z Olší.
tak, že podali písemnou žádost v termínu vyvěšení záměru obce o prodej
parcely.
Starosta seznámil přítomné s průběhem předchozího jednání, že rodina
Hájkových obci odprodá část svých pozemků v průběhu následujících tří let za
cenu 10,-Kč/m.
Proti tomuto návrhu se vyjádřila paní Jandová, navrhovala cenu za pozemek,
který prodává obec alespoň 25,-Kč/m.
Výsledkem jednání byl návrh pana Hájka že pozemek prodá obci za cenu
40,-Kč/m.
Hlasováno: pro 7 členů ZO, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6
ZO schvaluje prodej pozemku 294/16 v k.ú. Olší manželům Hájkovým za cenu
10,-Kč/m za účelem výstavby RD a následný odkup pozemků od manželů
Hájkových za cenu 40,-Kč/m do 3 let, které budou sloužit pro výstavbu
rodinných domků.
9/ Dodatečné příspěvky
- starosta - návrh darovací smlouvy IDS JMK /dopravní obslužnost/
příspěvek ve výši 14.550,-Kč. S uvedeným příspěvkem je počítáno
v rozpočtu obce na rok 2008.
Usnesení č.7
ZO schvaluje návrh darovací smlouvy na příspěvek obce do fondu IDS JMK ve
výši 14.550,-Kč

- pan Červený – oprava komunikací na Litavě po opravě kanalizace, oprava
cesty na Litavě v lese /naveze se kamení/
- starosta / vyjádření KHS o prodloužení termínu provozu školy do roku
2010/. Do té doby musí být provedena rekonstrukce školy. Byla podána
žádost o dotaci na ministerstvo financí /10% účast obce/. Projekt 3-5
milionů .
- pan Bednář – nutno zakoupit postřik na zničení plevele na hřbitově.
- pan Čepička – odměna pro hasiče Litava za sázení stromků.
- starosta – získala se dotace na opravu strojového parku SDH Olší ve výši
30.000,- a 20.000,- na výstroj a výzbroj.
- pan Hájek – oprava přítoku do rybníka na návsi v Olší, vyčistit odtok.
Schůzi ukončil starosta v 21.40hod., poděkoval za účast.
Zapsal: 30.4.2008 Marie Jandová
Ověřovatelé zápisu:
Pavel Cimbálník

…………………………..

Miroslav Červený

…………………………..

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

