Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 26.11.2009 v 19 hodin
v zasedací místnosti OÚ
Program:

1/ Zahájení
2/ Volba ověřovatelů zápisu
3/ Schválení programu jednání
4/ Kontrola usnesení
5/ Projednání směrnice o zadávání veřejných zakázek
6/ Určení kritérií pro budoucí prodeje obecních pozemků
7/ Projednání žádosti na odkup parcely KN 79/1 –PK 108 a PK 116/3 v katastru Klokočí
8/ Schválení rozpočtového opatření č. 6
9/ Dodatečné příspěvky
10/ Diskuse, závěr
Přítomni:
Pavel Cimbálník, Radek Bednář, Jiří Čepička, Ing. Martin Pavlíček, M. Jandová, Mgr.
Miroslav Lahoda
Omluven: Miroslav Červený, lázně
Hosté: Zdeněk Břínek
1/ Schůzi zahájil starosta, přivítal přítomné , konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení
schopné.
2/ Volba ověřovatelů zápisu: návrh starosty: pan Jiří Čepička, Mgr. Miroslav Lahoda
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 1
Usnesení č.1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu pana Mgr. Miroslava Lahodu a Jiřího Čepičku.
3/ Program jednání přednesl starosta, nikdo neměl žádnou doplňující věc na projednání.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.2
ZO schvaluje navržený program jednání
4/ Kontrola usnesení z minulého zasedání – zapisovatelka
5/ Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Do tohoto zasedání si návrh
směrnice měli zastupitelé promyslit, proti tomuto návrhu z minulého zasedání dne
22.10.2009 neměl nikdo žádný pozměňující návrh.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.3
ZO schvaluje směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, účinnost od
27.11.2009
6/ Určení kritérií pro budoucí prodeje obecních pozemků /jak pro stavební účely, tak pro
zemědělské využití/ - všeobecně.
Návrh starosty: pro občany s trvalým pobytem na území obce bude sestavován pořadník.
Pokud bude schválen záměr prodat konkrétní pozemek, bude stanovena jeho cena a osloveni
zájemci dle pořadníku. Pokud pořadník nebude, nebo občané z pořadníku o pozemek zájem
neprojeví, bude pozemek nabídnut i občanům, kteří na území obce nemají trvalý pobyt.
Rozhodnuto bude podle výše nabídek, nebude již rozhodovat cena původně stanovená
zastupitelstvem.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 1
Usnesení č.4
Zastupitelstvo obce Olší schvaluje navržený systém prodeje obecních pozemků.

Pro občany s trvalým pobytem na území obce bude vyhotoven pořadník, dle kterého budou
jednotliví zájemci oslovováni s nabídnutím ceny na podávaný majetek. Pokud bude pořadník
vyčerpán bez zájemce, nebo vůbec nebude, bude pozemek nabídnut veřejnosti a výběr bude
probíhat dle vyšší navržené ceny.
7/ Projednání záměru na prodej parcely 108 PK a 116/3 PK v k.ú. Klokočí. Žádost o prodej
podala paní Jandová, bytem Klokočí 19. Uvedené pozemky má nyní v nájmu, provozuje na
nich zemědělskou činnost, již v minulosti je užívala její rodina a přímo navazují na pozemky
v jejím vlastnictví. Budou dále využívány pro zemědělskou výrobu.
Hlasováno: pro 4, proti 1, zdržel se 1
Usnesení č.5
ZO schvaluje záměr o prodeji pozemků v k.ú. Klokočí 108 PK a 116/3
8/ Navýšení nákladů na opravu administrativní budovy v Olší – elektroinstalace, stavební
vícepráce – dle přílohy
Dále byl proveden výkop u kovárny. Celkem s daní navýšení činí 144.769,-Kč.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.6
ZO schvaluje navýšení rozpočtu na opravu administrativní budovy v Olší.
9/ Rozpočtové opatření č.6 - účetní, starosta /viz. příloha/
Žádost ZŠ a MŠ Olší o zvýšení příspěvku na provoz o 20.000,Mikroregion Pernštejn – příspěvek na úhradu úroků 6.600,Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.6 dle přílohy zápisu
Dodatečné příspěvky:
- možnost dovozu obědů pro starší občany z Diecézní Charity Tišnov- informaci
z jednání s ředitelkou této oblastní charity podal starosta.. Zastupitelé souhlasí, do
této doby projevilo zájem 8 občanů. Rozvoj by byl pravděpodobně zahájen začátkem
příštího roku, obec by hradila cestu.
- pasport dopravního značení – realizace v roce 2010. Cenovou nabídku dodala firma
Urbania, která již byla na minulém zasedání vybrána.
- Olší: 35.699,- Litava: 12.711,- Rakové: 17.884,- Klokočí: 9.714,- je vydáno stavební povolení na rekonstrukci školy
- bývalé pracovnice VPP budou v zimních měsících udržovat chodníky, malování v KD
- pan František Balák neuhradil za svoz PDO, je přepis na částku 2.100,- Lhůta do
31.12.2009, popřípadě předloží doklad o likvidaci odpadu
- dále není provedena úhrada od Makedonců za PDO – starosta bude jednat s panem
Lukáškem.
Schůzi ukončil starosta v 21.10hod, poděkoval za účast.
Zapsal: Marie Jandová 27.11.2009
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Miroslav Lahoda …………………………….
Jiří Čepička

…………………………….

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

