Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešnice
------------------------------------------------------------------č. 2/2009 ze dne 8. 4. 2009.
Přítomní:
Omluveni:

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

schůzi řídí:
starosta Zdeněk Šich
Ověřovatelé zápisu: p. Radek Čermák
p. Deči Martin
zapisovatel p. Hübner Fr.
Program jednání:

- úvodní slovo p. starosty s tímto programem.
Body dnešního jednání.
1.)Úprava katastrálního území.
2.)Prodejna v obci
3.)S.D.H.
4.)Vítání občánků.
5.) Dotace na letošní rok.
6.) Ostatní- připomínky- návrhy.

Jelikož jsou na schůzi O.Z. pozváni zástupci katastrálního úřadu ze Semil, jejich
program je dnes nadřazen dnešnímu jednání O.Z. .A tak 1. bod programu dnešní schůze, je
úprava katastrálního území – přístupových cest na pozemky majitelů.
Zaměstnanci katastrálního úřadu seznámili O.Z. a hosty s návrhem úprav cest na
našem katastru. V podstatě se jedná o využití cest ve Mlýnici – tak aby pro místní byla cesta
obcí a pro průjezd navrhnout jinou cestu. Cesta přes bývalou traktorovou stanici a oprava
cesty která vede ze Všeně na Pohoř. Cesta Pohoř- Kacanovy. Připomínek a návrhů bylo ze
strany O.Z. přijato plno. Nyní musí vše posoudit katastrální komise která zasedá každý měsíc
na O.Ú. a vyhodnotit prioritní stav.
Poté bylo přistoupeno už k programu schůze O.Z., která je usnášení schopná.
Jako další bod O.Z. projednávalo otázku prodejny zde v Olešnici, kdy O.Z. sdělil
stávajícímu nájemci p. Kočí že končí.
(O.Z. bere na vědomí)
Zájem o pronájem zdejší prodejny projevili nájemci prodejny ze Žďáru, kde dle
dostupných informací a přímých svědků probíhá prodej jak potravinářského, tak drobného
drogistického zboží ku spokojenosti jak zákazníků, tak pronájemce. O.Z. při osobním jednání
nemá námitek proti pronájmu a doporučuje p. starostovi jednat s p. Kočím o ukončení
smlouvy s tím že:
- p. Kočí uhradí dlužné nájemné vč. plateb za elektřinu. Dlužnou částku vyčíslí p.
účetní a spolu s p. starostou navrhnou řešení.
(O.Z. souhlasí s tímto postupem a pověřuje p. st jednáním z budoucími nájemci)
Jako další bod byla projednána žádost p. Kolomazníka Milana o pronájem zdejší
hospody.
O.Ú. nemá žádnou písemnou stížnost na nájemce hospody a i v otázce platby nájemného není
připomínek.

O.Z. zatím neuvažuje o změně nájemce zdejší hospody a proto zatím bere žádost p.
Kolomazníka Milana jako bezpředmětnou. V případě nového obsazení hospody proběhne
výběrové řízení.
(O.Z. toto bere na vědomí)
S.D.H.
O.Ú. zakoupil pro členy S.D.H. 5.ks. oblečení. Jedná se o lehčí úbor pro hašení lesních
požárů, popř.pro zásah při povodních.
Vybavení pro větší zásahy - tam je možnost získání dotace na příští rok a záleží jen na sboru
zda této možnosti sbor využije. Požární řád obce – p. starosta domluví s p. Vitákem ze Semil
do července 2009.
(O.Z. toto bere na vědomí)
Jako další bod je na programu schůze O.Z. „Vítání občánků“
Tak jako v dřívějším období navrhuje p. starosta opět obnovit „Vítání nově
narozených dětí v obci.“
Vítání se uskuteční dne 18.4.2009 od 15.hod. na sále místní hospody s menším občerstvením,
za účasti místních složek v obci spolu s účinkováním dětí z mateřské školky.
Návrh – předání kytice spolu s hračkami a s účtem na vkladní knížce pro narozené dítě ve
výši 1000 kč.
(O.Z.- 8- 0 -0)
Dotace na letošní rok.
Okna pro M.Š.- dosud nerozhodnuto – Žádost o dotaci na opravu opony – tato žádost
je podána a zaregistrována a dosud také není rozhodnuto.
Žádost na opravu obecních cest přes Mikroregion byla nejdříve vyřazena kvůli bodům,
ve kterých obec nedosáhla plný počet. Mikroregion se odvolal – ministerstvo uznalo chybu,
ale odmítá potvrdit dotaci v původní žádosti tak, jak byla min. navržena a jak ji čerpali loni
ostatní obce Mikroregionu.
(O.Z. bere na vědomí a pověřuje p. st. dalším jednáním s Mikroreg.)
Ostatní – př. návrhy)
Vyčištění příkopu na Rybníčka.
P. st . zajistí vybagrování – odvoz vytěženého materiálu zaj p. ing. Egert.
Navrhnuto aby nájemci sálu v místní hospodě platili O.Ú. už v době kdy si přijdou vyřídit
žádost.
(O.Z. shvaluje 8-0-0)

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

Hübner Fr.

Ověřovatelé: p. Radek Čermák
p. Deči Martin
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