Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešnice
------------------------------------------------------------------č. 2/2009 ze dne 20. 5. 2009.
Přítomní:
Omluveni:

dle listiny přítomných - zastupitelé a další hosté
3
- tato schůze je usnášeníschopná

Schůzi řídí:
starosta Zdeněk Šich
Ověřovatelé zápisu: p. Hübner Fr.
p. Marek Vojta
zapisovatel p. Hübner Fr.
Program jednání: - úvodní slovo p. starosty přečtení zápisu ze schůze minulé připomínky –
dotazy- opatření. Jelikož není připomínek p. st. seznamuje přítomné s programem dnešní
schůze.
Body dnešního jednání.
1.)Úprava katastrálního území
2.)Bačálka.
3.)Dotace pro rok 2009.
4.)V.H.S.
5.)Hospoda
6.)Ostatní
Jelikož se před schůzí O.Z. obce Olešnice koná jednání katastrální komise, byli na tuto
schůzi zastupitelé pozváni. Zástupci katastrálního úřadu seznámili přítomné s pozemkovými
úpravami.
Zastupitelstvo obce Olešnice schvaluje v souladu s §9 odst.9 zákona č. 139/2002 Sb. o
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991Sb o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších
předpisů,plán společných zařízení při komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území
Olešnice u Turnova tak , jak byl na jeho jednání s firmou AKE, s.r.o. se sídlem v Liberci
předložen.
P. st. jednal s p. Zikudou o odvozu stavební sutě od hospody a o možnosti provést
terénní úpravy v prostoru zakázané skládky Bačálka.
O.Z. bere toto na vědomí a pověřuje p. st. jednáním vč. stavebního povolení.
Dotace: Zatím není znám osud letošních dotací.
Odpovědˇ- dosud nedostala obec ani na výměnu oken v M.Š,.na opravu opony na sále
hospody ani na žádost na opravu cest. Jediné, co p. st. ví je, že letos je poslední akce kdy obce
neplatí D.P.H.. Schůze M.K.R. se koná pozítří, tak je docela možné že p. Soldátová – Lásková
má více informací.
O.Z. bere na vědomí.
V.H.S. - zatím není vyřízeno územní řízení pro vodovod Mlýnice. Povodí Labe které
vlastní území u Žehrovky má výhrady k vlastníkům pozemků kteří chtějí vést vodovod co
nejblíže u potoka. Dále musí být vyřešeny překopy vozovky ještě do doby, než by obec mohla

získat dotaci na opravu vozovky. Není možné aby byla opravena vozovka a vzápětí bylaopět
rozkopána kvůli vodovodu.
O.Z. bere na vědomí a pověřuje p. st. jednáním s V.H.S.
Hospoda- pronájem bytu p. Kolomazníku Romanovi s rodinou na dobu jednoho roku.
P. st. jednal s JUDr. Šimonem, který navrhl smlouvu a podmínky na pronájem bytu s
navrhovanou částkou 35.Kč.za m2.
O.Z. vyjadřuje souhlas s návrhem p. st..
Informace o datových schránkách které mají fungovat od července let. roku.
P. st. Šich je pověřen zjištěním, jak postupují okolní obce v této otázce.
Návrh p. Kočího aby obec odkoupila satelit, který by nechal zabudovat v hospodě
O.Z. zamítá.
Na otázku členů z řad S.D.H. o technice pro místní sbor - p. st. má rozjednáno
v Semilech.
Judr. Čermák – otázka trafo stanice na průhonu – údajně bylo ze strany ČEZu jednáno
s p. Holasem o odkoupení pozemku v lokalitě průhon - p. JUDr Čermák obdržel od O.Ú
plnou moc o zastupování obce v této záležitosti.

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

Hübner Fr.

Ověřovatelé: p. Hübner Fr.
p. Marek Vojta
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