
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 3.9.2009, konané 
v zasedací místnosti OÚ Olší 
 
 
PROGRAM 
 
1. Zahájení 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu jednání 
4. Kontrola usnesení 
5. Schválení dotace na Czech Point a výběr dodavatele 
6. Výběr dodavatele Pasportu dopravního značení 
7. Schválení smlouvy na výstroj JPO obce 
8. Výběr dodavatele na opravu bývalé administrativní budovy ZD 
9. Schválení rozpočtového opatření č. 2 a 3 
10. Dodatečné příspěvky 
11. Diskuse, závěr 
 
Přítomni: 
 Ing. Martin Pavlíček, Pavel Cimbálník, Radek Bednář, Marie Jandová, Miroslav Červený,  
Mgr. Miroslav Lahoda, Jiří Čepička 
 
l/ Zahájení provedl starosta, přivítal přítomné 
2/ Volba ověřovatelů zápisu – návrh starosty- Miroslav Červený, Radek Bednář 
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č.1 
ZO schvaluje  za ověřovatele zápisu pana Miroslava Červeného a Radka Bednáře. 
3/ Program jednání – přítomné členy ZO s navrženým programem seznámil starosta. Nikdo 
neměl žádný doplňující bod do programu. 
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení č.2 
ZO schvaluje navržený program jednání 
4/ Kontrola usnesení z minulého zasedání /zapisovatelka/ 
5/ Dotace na zřízení Czech Pointu – výběr dodavatele. Starosta přítomné seznámil s možností 
třech dodavatelů výpočetní techniky: 

- Auto Cont 
- Baz 
- Ing. Michal Škvařil 

Byla poskytnuta dotace ve výši 79.837,- Spoluúčast obce 15%. 
Hlasováno pro firmu pana Michala Škvařila: pro 6, proti 0, zdržel se 1 
Usnesení č.3 
ZO schvaluje dotaci ve výši 79.837,- na zřízení místa Czech Point a dodavatelem výpočetní 
techniky firmu pana Ing. Michala Škvařila a to na základě provedeného průzkumu trhu za 
účelem pořízení majetku co nejhospodárnějším způsobem. 
6/ Pasport dopravního značení 
Nabídky firem: 
- Urbania              21.100,- bez DPH 
- Gefab CS           10.900,- bez DPH /nebylo počítáno s Klokočím , Rakové a Litavou/ 
Hlasováno pro firmu Urbania: 7 členů pro, proti 0, zdržel se 0. 



Usnesení č.4 
ZO schvaluje pro vypracování pasportu dopravního značení v obcích Olší, Litava, Klokočí a 
Rakové firmu Urbania. 
7/ Smlouva o bezpůplatném převodu vlastnictví k majetku ČR – ochranné pomůcky pro 
jednotky SDH v ceně 44.250,15 Kč 
Pro schválení smlouvy hlasováno: 
pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č.5 
ZO schvaluje smlouvu o bezůplatném převodu ochranných pomůcek pro jednotky SDH 
v účetní ceně 44.250,15, které bude vést na podrozvahovém účtu. 
8/ Výběr dodavatele na opravu bývalé administrativní budovy ZD 
Nabídky:  
František Voneš           330.000,- bez DPH 
Kubiko                         420.000,- bez DPH 
Alexander Great           nabídku  nepodali 
Členové  ZO zvážili, že nejvhodnější nabídku podal pan František Voneš. 
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení č. 6 
ZO schvaluje  dodavatelem opravy bývalé administrativní budovy ZD firmu pana Františka 
Voneše . 
9/ Rozpočtové opatření č. 2 a 3 
Přítomné seznámila účetní a starosta. Starosta podal  informaci o příspěvku Mikroregionu 
Pernštejn ve výši 14.997,12 Kč na komunální mulčovač a příspěvek na opravu sakrálních 
staveb ve výši 11.622,-Kč.  
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení č.7 
ZO schvaluje RO č. 2 a 3 dle přílohy zápisu  
10/ Dodatečné příspěvky 

- starosta – je možné podat žádost na opravu administrativní budovy obce, lze získat 
90% dotaci. Pro podání žádosti hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č.8 
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu administrativní budovy obce. 

- příspěvek na hody – starosta. Návrh 12.000,-Kč na zapůjčení krojů 
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č.9 
ZO schvaluje příspěvek na hody ve výši  12.000,- 

- v obci Rakové je nutná oprava mostu 
- - prodej dřeva z obecních lesů – samovýroba 150,-Kč a za již připravené dřevo 300,-

Kč 
- na Litavě nejde stále místní rozhlas – p. Červený 
- nutno u Špačkových na Litavě vysekat malení 
- poděkování panu Bednářovi za opravu zdi u kostela /vypadával kámen/ 
- žádost pana Cimbálníka použít dřevo u kovárny na letní posezení u pohostinství. 

Nikdo nemá  námitky. Starosta bude jednat s pivovarem Černá Hora ve věci přístavby 
kuchyně k pohostinství. 

 
Starosta ukončil zasedání v 21.10 hod.                                Zapsal: M.Jandová 
Ověřovatelé: 
Miroslav Červený                                                                Ing. Martin Pavlíček, starosta 
Radek Bednář 



 
 
 
 
Zapsal: Marie Jandová 4.9.2009  
 
 
  
 
 
 
 


