Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešnice
------------------------------------------------------------------č. I/2014 ze dne 5.2.2014
Přítomní:

zastupitelé: v počtu 6 - tato schůze je usnášení schopná
(Zdeněk Šich, Ing. Josef Antoň, Vojtěch Marek, Radomír Salaba,
Bc. Radek Čermák, Martin Deči)
hosté:

Omluveni:

Schůzi řídí:

starosta Zdeněk Šich

Ověřovatelé zápisu:

Martin Deči
Ing. Josef Antoň

Zapisovatel:

Bc. Radek Čermák

Body dnešního jednání:
1/ Dotace –
2/ Oznámení Státního pozemkového úřadu o ukončení řízení – navrácení k přepracování k základní
instanci
3/ Informace – kontrola hospodaření obce Olešnice
4/ Odsouhlasení výsledku hospodaření z MŠ Olešnice
5/ MŠ Olešnice – možnost zakoupení reflexních prvků pro děti
6/ MŠ Olešnice – řešení vlhkosti v budově školky
7/ Nabídka zakoupení odpadkových košů do prostor návsi
8/ Provedení prořezání stromů u pomníku v Olešnici
9/ Žádost divadelního spolku Jirásek
10/ Informace ohledně nefunkčních spínacích hodin na veřejné osvětlení
Obecní zastupitelstvo jednohlasně schválilo program I. veřejného zasedání obce Olešnice.
1/ V současné době nic zásadního pro obec Olešnici
2/ Oznámení Státního pozemkového úřadu o ukončení řízení – navrácení k přepracování k základní
instanci. Seznámení s celkovou situací - možnost nahlédnutí celého dokumentu na budově OÚ
Olešnice nebo internetových stránkách obce – viz. internetová úřední deska.
3/ Informace – kontrola hospodaření obce Olešnice – jsou provedeny fyzické inventury i dokladové
inventarizace. Ostatní dokumenty se kompletují.
4/Odsouhlasení zůstatku hospodaření z MŠ Olešnice 4.978,14 Kč a převedení do rezervního fondu
organizace MŠ
Usnesení č. I/I/2014 – (pro návrh 6, proti 0, zdrž. 0)
5/ MŠ Olešnice – možnost zakoupení reflexních prvků pro děti – vhodný jako dárek pro různé
příležitosti – řeší bezpečnostní situaci v dopravě. Cenová kalkulace nákupu do 1.500,- Kč.

6/ MŠ Olešnice – řešení vlhkosti v budově školky – vznikají plísně i když se pravidelně větrá. Nutné
řešení této situace. Možnost zapůjčení odsavače vlhkosti – pokud se osvědčí - následně možnost
pořízení.
7/ Nabídka zakoupení odpadkových košů do prostor návsi – pořízení odpadkového koše do
autobusové čekárny v Olešnici
8/ Provedení prořezání stromů u pomníku v Olešnici – odstranění tújí provede SDH, následně se uvidí
a dohodne další postup
9/ Žádost divadelního spolku Jirásek o finanční příspěvek na uhrazení části poplatku za autorská
práva nové hry. Celková částka 7.500,- Kč – osloveny byly obce v okolí. Zastupitelstvo schvaluje
příspěvek na kulturní akci ve výši 2.000,-Kč. + bude zohledněno v rozpočtové změně.
Usnesení č. II/I/2014 – (pro návrh 6, proti 0, zdrž. 0)
10/ Informace ohledně nefunkčních spínacích hodin na veřejné osvětlení v části Pohoř. Došlo
k zakoupení digitálních hodin s možností nařízení dle aktuálních okolností (lokalizace dle GPS, víkendů
atd.) Jelikož není dalších připomínek p. starosta Zdeněk Šich ukončil jednání zastupitelstva ve 21.00 hod.

Usnesení č. I/I/2014 – Odsouhlasení zůstatku hospodaření z MŠ Olešnice 4.978,- Kč a převedení do
rezervního fondu organizace MŠ

Usnesení č. II/I/2014 – schválení finančního příspěvku na kulturní akci ve výši 2.000,-Kč.
Zapsal:

p. Bc. Radek Čermák

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

Ověřovatelé:

p. Martin Deči

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

p. Ing. Josef Antoň

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

