Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešnice
------------------------------------------------------------------č. 4/2009 ze dne 30. 6. 2009.
Přítomní:
Omluveni:

dle listiny přítomných - zastupitelé a další hosté
p. St. Bursa a p.Flanderka Jiří st.
- tato schůze je usnášeníschopná

Schůzi řídí:
starosta Zdeněk Šich
Ověřovatelé zápisu: p.Kolomazník Roman
p.Čermák Radek
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.)Závěrečný účet za r. 2008.
2.)Investice v letoším roce
3.)Zpráva z Mikroregionu
4.)Zpráva z V.H.S.
5.)Různé –připomínky - návrhy
Závěrečný účet obce Olešnice za r. 2008 provedl p. ing. Hyršálek z K.Ú. v Liberci.
Jeho připomínky se týkaly některých akcí, které obec uskutečnila již dříve Akce nejsou
rozepisovány tak, jak nařizuje zákon. Výhrady jsou i k odvozu odpadů - obec prý nemá
uzavřeny smlouvy mezi každým občanem a obcí. Závěrečný účet je k nahlédnutí na O.Ú.
v Olešnici a na webových stránkách obce.
O.Z. schválilo závěrečný účet počtem 7 – 0 -0 a zároveň pověřilo p. st. Šicha odstraněním
závad a prověřením zákona o odpadech.
Dotace na výměnu oken v M.Š. byla K.Ú L.B.C. zamítnuta a tak bylo navrženo, aby
v tomto případě došlo zakoupení nejnutnějších věcí potřebných k chodu MŠ, neboť provoz
má p. ředitelka zajištěn na léta dopředu. Zájem rodičů o umístění dětí do školky je větší než se
čekalo. sice jde převážně o děti ze sousedních vesnic, to ale nic nemění na možnosti využití
zdejšího objektu. Proto došlo po domluvě s p. řed. k zakoupení matrací do postýlek, k výměně
lina v jídelně a zakoupení nového sporáku do kuchyně.
O.Z. schvaluje zakoupení předmětných věcí a bere na vědomí využití M.Š. na další léta.
Oprava a restaurování opony začne už v pondělí 6.7.2009 Práce potrvají celé
prázdniny – ubytování prvních 14dní bude v bytě hospody. Zapůjčení válend a ložního prádla
zajistil p. st. s paní hostinskou.
Úpravy na jevišti.
Bude upraven podhled na oponu, zhotoven kaslík. Probourání dveří do dvora
zhotovení schodiště a v místě starého WC zhotovení klece na propan butanové bomby ( 2ks –
30kg a 2 náhradní ). Toto vše se děje proto, že dojde k osazení kotle na propan butanový plyn
se kterým se bude vytápět sál. Tím by uživatelé sálu byli nezávislí na topení, které v současné

době vytápí i hospodu a často bývá příčinou sporů o délce topení a množství spáleného dřeva
či uhlí.
(O.Z. toto bere na vědomí a souhlasí s úpravami jeviště vč.topení.)
V dalším bodě seznamuje st. obce O.Z. s dotací na opravu cest a vozovek přes
Mikroregion, kdy obec obdrží na opravu částku 5 mil. Kč. A na úpravu návsi, včetně zeleně
zhruba 300 tis.
Obec jako taková se na akci bude podílet částkou 500 tis. Kč, které chce obec řešit
půjčkou od K.B. v Turnově, jak schvalovalo O.Z. na svém jednání v měsíci únoru 2009. P. st.
Šich je O.Z. pověřen dalším jednáním.a zastupitelé berou na vědomí i vítězného zhotovitele
z výběrového řízení na opravu cest a vozovek „Silnice Jíčín“. Celá akce by měla být
ukončena do konce měsíce září 2009.
Úprava návsi a osazení zelení se v současné době řeší výběrovým řízením a dodavatel
bude znám v nejbližší možné době.
(O.Z.bere na vědomí)
Vodovod Mlýnice – p. st. jedná v současné době s V.H.S. o možnosti zhotovení
některých úseků tak, aby po položení asfaltového koberce nedošlo k jeho narušení domovními
přípojkami, protože vodovod pro Mlýnici se zřejmě nestihne v letošním roce.
(O.Z. toto bere na vědomí a pověřuje p.st. dalším jednáním s V.H.S.)
Dopravní značení
Výměna dopravních značek v režii Mikroregionu „Český ráj“ bude provedena po
konzultaci s D.I.. Ta by měla proběhnout během 14 dní. Bude vyměněna i „Obecní deska“,
která musí být dle nařízení prosklená a zamykatelná, aby nedošlo ke zneužití.
(O.Z. toto bere na vědomí)
V měsíci červenci 2009 dojde k přestěhování knihovny do místnosti dolů vedle O.Ú..
V místnosti bývalé knihovny bude zbudován sprchový kout a místnost bude využita
k přechodnému ubytování . Celá akce by měla být ukončena do konce měsíce července 09.

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

Hübner Fr.

--------------------

Ověřovatelé: p. Kolomazník R.

.......................….

p. Čermák Radek

........................…

