Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešnice
------------------------------------------------------------------č. 1/2009 ze dne 11. 2. 2009.
Přítomní:
Omluveni:

dle listiny přítomných - zastupitelé a další hosté
1
- tato schůze je usnášení schopná

Schůzi řídí:
starosta Zdeněk Šich
Ověřovatelé zápisu: ing. Antoň Josef
p. Marek Vojta
Program jednání: - úvodní slovo starosty, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- dnešní schůze má tyto body jednání:
Schůze minulá –připomínky –návrhy –opatření.
V.H.S. plán na r. 2009.
Odprodej pozemků
Akce z dotací na rok 2009.
Usnesení a závěr
O.Z. schválilo program jednání (8 ano, 0,0.)
V úvodním slovu p. st. pozdravil všechny přítomné přivítal zástupce V.H.S. a
seznámil je s průběhem zasedání. Zároveň byl přečten zápis ze schůze minulé, jelikož nebylo
připomínek, byl zápis předán ověřovatelům k podpisu.
V otázce činnosti V.H.S. je přítomna p. řed. Červová která seznamuje O.Z. a hosty
s akcemi letošního roku.
1.) Jako první bod je výměna vod. řádu Roudný –Průhon. Akce se uskuteční jen v případě
dotace jinak hrozí odklad o rok.
Vodovod Mlýnice – v současné době probíhá územní řízení, ale nastala komplikace
s napojením vodovodu ve Skalanech, kde majitel pozemku žádá za vstup na soukromý
pozemek a napojení 100 tis. Zase i zde se jedná, že v případě zamítnutí dotace se akce posune
o rok.
(O.Z. bere na vědomí)
2.) Pozemky obce a jejich případný odprodej.
Žádost o odprodej části obecního pozemku par. č. zde u O.Ú. v důsledku výstavby
rod. domu ing. Egerta J. a opravy r.d. starého pro možnost vjezdu na obě parcely tak aby
přístup nebyl omezen neboť v současné době cesta vyhovuje maximálně koňskému potahu.
(O.Z.- 7- 1-0)
V katastru obce Kacanovy.
Žádost předkládá p. ing. Egert. Jedná se o část cesty mezi obcí Kacanovy vedoucí na
Podpohoř která začíná u hotelu Králíček a de fakto opravdu navazuje na Olešenský katastr až
u posledního domu po pravé straně u domu p. Holase. Tato část Kacanov patřila před léty do
Olešenského katastru a to bylo změněno v 70. letech. Domy a pozemky byli převedeny do
katastru Kacanov, ale cesta je dodnes vedena jako Olešenská i když je opravována a
spravována obcí Kacanovy. Obec Kacanovy tímto žádá o odprodej, popř. převod této
vozovky.

(O.Z._7-0-0)
Další obecní pozemek o jehož odprodej žádá O.Ú. v Olešnici p. Konopka bytem Skalany.
Pozemek leží na katastru obce a p. Konopka má zájem o odkoupení pozemku o
velikosti 20 arů. P.starosta žádá O.Z. o vyjádření.
O.Z. je pro dlouhodobý pronájem zájemce. V současné době je v jednání s kompletní
pozemkovou úpravou která probíhá jak v naší obci tak i ve Vyskři. Po pozemku, o který má
P.Konopka zájem, může v případě že nedojde k dohodě s majitelem pozemků na straně za
struhou vést cesta kterou bude přístup na pastviny. Vše je v jednání a o dalších krocích kat.
úřadu bude O.Ú. informovat p. st. Šich.
(O.Z. toto bere na vědomí a pověřuje p. st. Šicha dalším jednáním z kat. Úřadem.)
Dotace na letošní rok
- do 27.2. bylo podáno včetně M.K.R..Český ráj na opravu cest – na výměnu oken
v M.Š., na výměnu dopravních značek v katastru obce. Byla podána žádost na restauraci
opony sálu kterou zkontrolovala restaurační škola z Litomyšle, která navrhla způsob opravy a
i možnost jak opravu provést.
(O.Z. 8.- 0 –0 )
Hospoda.
P. st. požádal O.Z, .aby posoudilo možnost využití bytových prostorů k trvalému
bydlení neboť nezahájením výstavby Wellnes cetra ve Všeni padla možnost využít prostory
jako ubytovnu.
V podstatě se jedná o některé dodělávky které by měla firma dokončit v nejbližším
možném termínu a je možné využíti prostor jako byt.
(O.Z. Souhlasí s tímto využitím 8- 0-0)
Náklady na topení – využívání sálu divadelníky a ostatními složkami které používají sál.
P.st. navrhuje zavedení okamžitých plateb po skončení akce. To znamená že org. či
soukromá osoba která použije sál okamžitě po skončení akce zaplatí jak elektřinu popř. i
topení nájemci hospody. V bytě hospody je možno si topit přímotopy do doby než bude
otázka topení vyřešena.
(O.Z 8-0-0).
O.Z. schválilo podporu organizacím a spolkům na činnost částkou 5000-Kč. To by
byla částka ze které by si jak divadelníci tak i hasiči platili náklady na topení a elektřinu
začátkem roku .
Komunální odpad.
Svozová místa – úlevy návrh slevy od 70. let a na děti do pěti let.
O.Z. pověřilo p. st. návrhem na tyto úlevy, prozkoumat možnosti a do příští schůze O.Z.
předložit návrh. V současné době je možností obyvatel přes léto odhlásit popelnici a od
měsíce května používat na svoz komunálního odpadu pytle.
(O.Z. toto bere na vědomí)
DISKUSE:
V diskuzi O.Z. kritizovalo navážení odpadu do našich kontejnerů úplně cizími lidmi,
kteří nemají v obci trvalý pobyt. Zároveň je kritizován stav na „Bačálkách“ kam je neustále
navážen veškerý komunální odpad a kde došlo k poškození plotu. O.Z. žádá okamžité řešení.
P. st. v této věci zjistí, jaké možnosti má Obecní úřad Olešnice do další schůze O.Z.

Jelikož není dalších připomínek p. st. končí schůzi v 21.hod.
Zapsal

Hübner Fr.

Ověřovatelé: p.Marek Vojta
Ing. Antoń Josef
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