Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešnice
------------------------------------------------------------------č. III/2014 ze dne 19.5.2014
Přítomní:

zastupitelé: v počtu 7 - tato schůze je usnášení schopná
(Zdeněk Šich, Ing. Josef Antoň, Vojtěch Marek, Radomír Salaba,
Bc. Radek Čermák, Martin Deči, Roman Kolomazník)
hosté:

Omluveni:

Schůzi řídí:

starosta Zdeněk Šich

Ověřovatelé zápisu:

Martin Deči
Ing. Josef Antoň

Zapisovatel:

Bc. Radek Čermák

Body dnešního jednání:
1/ Informace – ze schůze minulé
2/ Žádost od Pozemkového úřadu – spolupráce – využití cesty Mlýnice – Borčice.
3/ projednání investic obce
4/ Rozpočtové opatření č. 1
Obecní zastupitelstvo jednohlasně schválilo program III. veřejného zasedání obce Olešnice.
1/ Informace – ze schůze minulé
2/ Žádost od Pozemkového úřadu – spolupráce – využití cesty Mlýnice – Borčice - Ověřit rozsah
stavby, zajistit bližší informace ohledně účelu a intenzity využití při rekonstrukci cesty, popř. finanční
kompenzace.
3/ Investice: - Odvlhčovač do MŠ – O.Z. souhlasí s nákupem (cenová relace 10.000,- Kč)
- Chladnička na OÚ Olešnice – O.Z. souhlasí s nákupem
- Realizace výměny oken na objektu ÚO Olešnice – poptávkové řízení z 5 fa. z regionu
O.Z. vybralo dle nejnižší nabídky fa- Vekra-okna. (možnost nacenit vchodové dveře
do objektu prodejny
- Po výměně oken vymalovat a pořídit novou podlahovou krytinu - O.Z. souhlasí
- Dveře do hospody – osloveni dva dodavatelé – vybrána levnější varianta řešení (p.
Laušman),
- Provést povrchovou úpravu rámu oken a vstupních dveří na objektu hospody,
Usnesení č. I/III/2014 - (pro návrh 7, proti 0, zdrž. 0)
4/ Schválení rozpočtového opatření 1/2014 (příloha k zápisu č.1)
Usnesení č. II/III/2014 - (pro návrh 7, proti 0, zdrž. 0)

Body jednání zařazeny dle aktuálních potřeb:
5/ Informace – řešení cesty Mlýnice – jednání s Pozemkovým úřadem + zástupci Mlýnice a p. Salabou
– možnosti řešení sporu,
6/ Investice do rekonstrukce cest v Olešnici – zajištění projektu na rekonstrukci cesty u pomníku
k bytovým jednotkám Salaba M., Šesták M., popř. zajištění projektů pro další cesty v katastru
Olešnice pro možnost plánování rekonstrukcí na dlouhodobý záměr, - do příště provést výběr
vhodných cest.
7/ Informace – umístění kontejneru na textil a hračky,
Jelikož není dalších připomínek p. starosta Zdeněk Šich ukončil jednání zastupitelstva ve 21.30 hod.

Usnesení č. I/III/2014 – Schválené investice obce na rok 2014
Usnesení č. II/III/2014 – Schválení rozpočtového opatření č. 1/2014

Zapsal:

p. Bc. Radek Čermák

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

Ověřovatelé:

p. Martin Deči

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

p. Ing. Josef Antoň

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

