Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešnice
------------------------------------------------------------------č. 6/2009 ze dne 4. 11. 2009.
Přítomní:
Omluveni:

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

Schůzi řídí:
starosta Zdeněk Šich
Ověřovatelé zápisu: p .Kolomazník R.
Ing.Antoň Josef
Zapisovatel: 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.)Dotační akce na r. 2010
3.)V.H.S. Turnov postup prací –Mlýnice
4.)Vítání občánků
5.)100- výročí div. Spolku „ Jirásek“
6.)Různé –připomínky - návrhy
Jeviště – v současné době se předává „Divadelnímu spolku„ , opona je zavěšena a až
do 21.11.2009, kdy bude oficiálně spuštěna při oslavách za přítomnosti restaurátorů, ji
zhlédne veřejnost. Divadelní spolek sehraje dvě divadelní představení, diváci zhlédnou
výstavku činnosti spolku a celá oslava bude zakončena hudební produkcí dvou kapel.
(Obecní zastupitelstvo souhlasí s programem a bere celou akci na vědomí)
Ostatní stavební práce na sále hospody jsou pro letošní rok ukončeny. Namontován
byl i kotel na „Český plyn“. Firma provedla seřízení a vyzkoušení topného systému. Nebylo
závad. Ještě dojde k doplnění měřiče plynu a manometrů na zásobníky. O.Ú. musí ještě
vyřešit platbu pro organizace za spotřebu plynu při akci.
(O.Z. pověřuje p. st. Šicha vypracováním návrhu na toto)
Silnice, které byly dotační akcí obce spolu s Mikroregionem, jsou skončeny a není
vážnějších připomínek. Práce na úpravě návsi pokračují podle projektu a každý má možnost
sledovat akci v přímém přenosu. Podle zástupců Mikroreg. dojde k určitému navýšení tedy
k dofinancování obcí za provedené práce. Nebude se ale jednat o nějaké závratné částky.
(O. Z. bere na vědomí)
Dotační akce na r. 2010 byla projednána na minulé schůzi O.Z. které se jednomyslně
shodlo na výměně oken v M.Š. Podle Mikroreg. ale na dotaci na M.Š. nejsou body a tím
pádem žádost na výměnu oken musí podat obec. Není ale záruka že bude dotace přiznána.
V tom případě bude obec řešit otázku výměny oken svou cestou.(Realizace výměny postupně
dle finančních možností.)

Obecní úřad ještě zváží možnosti zda bude součásti dotací přes Mikroregion a tak by byly
provedeny venkovní úpravy návsi před hospodou ve výši 100 000 Kč.
(O.Z. bere na vědomí žádosti na dotaci v příštím roce a pověřuje p. st. jednáním s Mikror. o
dalších možnostech získání dotací na zvelebení obcí)
V.H.S.
Voda je už natažena do osady „Mlýnice“ včetně přípojek a v příštím týdnu proběhnou
bakteriologické zkoušky a když nebude problémů, během čtrnácti dnů poteče.
Jednání o ceně vody na rok 2010 .Pravděpodobné navýšení by nemělo překročit podle
V.H.S. 8% hranici.
(O.Z. bere na vědomí)
Vítání občánků.
Nově narozené děti budou uvítány p. starostou a dětmi z M.Š. v sobotu 7.11.2009. od
15.hod na sále místní hospody, kam jsou zváni i ostatní občané vč. zastupitelů obce.
(O.Z: bere na vědomí)
Žádosti –připomínky
O.Z. obce schválilo technické změny pozemkových úprav cest v přeměřovaném
katastrálním území obce..
(7-0-0)
Žádosti o odkoupení obecních pozemků.
Kroupa Ladislav část pozemku u hoř. rybníka p.č.94/1
Haloun Jan část obec. pozemku směrem na Mlýnici p.č.249/6
Stránský Ladislav část obecního poz.v osadě Roudný p.č. 686/1
Hübner Frant. část obecního poz.v osadě Roudný p.č. 686/1
O.Z. obce Olešnice projednalo na své schůzi žádosti o odkoupení zmíněných parcel a
usneslo se v současné době na zamítavém stanovisku a to z důvodu přeměřování katastru,
kdy je počítáno, že v případě, že dojde k určité náhradě některým vlastníkům bude jim
přidělena půda z majetku obce. Takže až do doby přeměření katastru je na prodej obecních
pozemků uvalena uzávěra .Vyjmuty z této úzávěry jsou jen takové případy, kdy by se jednalo
o přístupové cesty k pozemkům vlastníka či jiné podobné případy, které by posoudilo O.Z.
obce jako naléhavé spolu s katastrálním přeměřováním a po provedení pozemkových úprav.
(7-0-0-)
Připomínky občanů se týkají hlavně údržby obecních pozemků a i pozemků jež sice mají
majitele a bohužel majitelé se o ně nestarají.(Dotaz)
Odpovídá p. st.
V roce 2009 se měl o sekání obecních pozemků a odstraňování náletových dřevin
starat p. Flanderka Jiří ml. Jelikož sekal už v roce 2008 a v celku byla spokojenost, dostal od
O.Ú. křovinořez a počítalo se s tím že i v letošním roce se bude p. Flanderka o pozemky
starat. Bohužel poslední sekání provedl v měsíci květnu a od té doby nic. O.Z. musí
rozhodnout jak se bude postupovat v dalších letech a kdo se bude o pozemky starat. V případě
majitelů pozemků, kteří se o své pozemky nestarají, bude zapotřebí kontaktovat právníka jak
postupovat v takovém případě. Dopisování majitelům se míjí s účinkem.
Další schůze O.Z. se koná 9.12.2009.a tímto problémem se budeme zabývat.

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

Hübner Fr.

Ověřovatelé: p. Kolomazník R.
Ing. Antoň Josef
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