Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešnice
------------------------------------------------------------------č. 5/2009 ze dne 9. 9. 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.Deči Martin
p.Marek Vojtěch
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.)Dotační akce letošního roku – postup prací
2.)Zpráva z Mikroregionu
3.)V.H.S. Turnov postup prací – propojení v Roudném
4.)Vodovodní připojení Mlýnice
5.)Návrh na dotační akce v r. 2010
6.)Různé –připomínky - návrhy
Opona – v současné době je dokončena restaurace a opona by měla být zavěšena do
podhledu jeviště. Ten nevyhovuje a proto bylo rozhodnuto o sundání celého podhledu,
zesílení pozemnice, výměna nosných trámů a zhotovení natáčecího válce opony. Na celém
prostoru jeviště se nyní pracuje tak, aby v měsíci listopadu mohla proběhnout divadelní
představení tak jako každý rok v tomto čase.
Zároveň došlo ke zbourání starých nefunkčních suchých W.C. ve dvoře a k zhotovení
dveří z jeviště tak, aby byla možnost vstupu na jeviště zadem. V prostoru zrušených W.C.
bude prostora pro uskladnění propan–butanových lahví na vytápění sálu. V místě skladu vedle
jeviště bude instalován kotel na vytápění sálu propanem. Schodiště ke dveřím z jeviště bude
zhotoveno pravděpodobně v příštím roce.
(O.Z. bere na vědomí)
Mikroregion - oprava cest – je zhotovena cesta – Kacanovy – Rybníčka – Olešnice.
Úsek do Mlýnice se bude pravděpodobně dělat až po úpravách Fi. Zikuda, která vyhrála
výběrové řízení na zhotovení vodovodu a 23.9. 2009 bude na besedě s obyvateli Mlýnice řešit
jejich přípojky. Realizace vodovodu na Mlýnici je navíc podmíněna proplacením částky
100 000 Kč Součkom, na jejichž pozemku dojde k napojení vodovodu. Jelikož V.H.S. žádá o
podporu obce ve výstavbě vodovodu. O.Z. rozhodlo výpomoci částkou 50 000 Kč.
(O.Z. Pro 7-0-0)
Dotační akce - dopravní značení.
Na obecních cestách dojde k výměně dopravního značení. Staré a oprýskané a některé
i poškozené značky budou vyměněny a nahrazeny novými reflexními. V místech, kde je to
nutné z hlediska bezpečnosti sil. provozu budou instalována zrcadla (dole u rybníka při
výjezdu od Kacanov)

Cyklostezka směrem na Mlýnici bude doplněna informační tabulkou kam vlastně vede
neboť se turistům zdá nedostatečně vyznačen směr. Informační mapa je umístěna na návsi
obce kudy ale stezka nevede a kam jsou turisté nuceni zajíždět.
Úprava návsi jako další z dotačních titulů není dosud rozhodnuta neboť muselo být vypsáno
nové výběrové řízení. Takže celá akce zatím není rozhodnuta.
(O.Z. bere na vědomí)
Dotační akce na rok 2010.
Pan starosta seznámil přítomné s možností programu malých obcí .
O.Z. rozhodlo že by měla být podána žádost na výměnu oken v M.Š., výměnu dveří a
vymalování popřípadě úpravu zahrady.
(O.Z.bere na vědomí a pověřuje p. st. přípravou akce.)
Různé –připomínky – dotazy.
Hřiště – po opravě a výměně ohradníků došlo opět k jejich částečnému zdemolování a
část ohradníků byla spálena. Současně došlo k poškození zabezpečovacího zařízení pastvin
ovcí p. Libuše Markové. Na otázku proč nezavolala na řádicí výrostky policii řekla p.
Marková že se bojí jejich msty.
Závěr: V současné době nebude O.Ú. na hřišti nic opravovat a v případě řádění výrostků ať
zavolá dotyčná osoba p. starostu či jeho zástupce.
(O.Z. bere na vědomí)
V patře O.Ú. byl vybudován sprchový kout v místě stávajícího W.C. a z místa které
sloužilo jako kuchyňský kout u knihovny. Knihovna byla přestěhována opět dolů vedle O.Ú.
Místnost která se tímto uvolnila bude sloužit jako ubytovací místo pro dělníky kteří mají práci
v obci na delší čas a nemohou dojíždět. (Restaurátoři opony)
V době kdy nebude místnost využita pro tyto účely má zájem o její využití p.
Kroupová.
(O.Z. souhlasí a navrhuje na dobu určitou pronájem p. Kroupové, zároveň pověřuje p. starostu
vypracováním smlouvy.)
P. star. navrhuje odkoupení maringotky od p. Kočího, s ustavením na dvoře vedle
Špejcharu, pro vyklizení a vyčištění zaneřáděného dvora hospody, který bude muset stávající
nájemce opravdu uklidit. Maringotka bude sloužit jako sklad pro stoly a lavice v majetku
obce.
(O.Z. souhlasí s odkoupením maringotky a pověřuje p. st. jednáním s nájemci hospody.)
Divadlo – sehrání divadelního představení v měsíci listopadu se slavnostním
otevřením opony a s následnou výstavkou činnosti div spolku „Jirásek“, který i za tak krátkou
dobu trvání se nemá za co stydět a je potřeba aby široká veřejnost poznala a ocenila v dnešní
nelehké době něco co se dělá dobrovolně a s tak velkým nasazením.
Jako každý rok se konají střelby na Pohoři a to v sobotu 26.9.2009. pod vedením p.
Melíška.
Obecní úřad příspívá pravidelně na ceny částkou zhruba 200 –Kč.
Sběr nebezpečného odpadu se koná 4.10.2009. Plakáty budou vyvěšeny na všech
obecních cedulích.

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

Hübner Fr.

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

Ověřovatelé:

p.Deči Martin.

.......................….

p. Vojta Marek

........................…

