Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešnice
------------------------------------------------------------------č. VIII/2013 ze dne 18.12.2013
Přítomní:

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

Omluveni:

nikdo

Schůzi řídí:

starosta Zdeněk Šich

Ověřovatelé zápisu:

Roman Kolomazník
Radek Salaba

Zapisovatel:

Bc. Radek Čermák

Body dnešního jednání:
1/ Projednání a návrh schválení rozpočtu obce na rok 2014 a rozpočtového opatření č. 3
2/ Zpráva činnosti mikroregionu Český ráj
3/ Info. o podepsání dohody o změně katastrální hranice Olešnice
4/ Informace o odkupu pozemků LB krajem, pod komunikací III. třídy v katastru obce Olešnice
5/ Informace o provedení nové podlahové krytiny do pohostinství Olešnice.
6/ Oprava – dosypání krajnice komunikace Olešnice - Pohoř
7/ Návrh inventarizační komise na vyřazení majetku z evidence obce Olešnice
Obecní zastupitelstvo jednohlasně schválilo program VIII. veřejného zasedání obce Olešnice.
1/ Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh rozpočtu na rok 2014 a rozpočtovou změnu č.3,
dle přílohy č. 1 a č. 2, která je součástí zápisu
Usnesení č. I/VIII/2013 – (pro návrh 7, proti 0, zdrž. 0)

2/ Zpráva činnosti mikroregionu Český ráj – obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s činností
Mikroregionu Český ráj – OZ bere na vědomí.
3/ Informace o podepsané dohodě o změně katastrální hranice Olešnice ve prospěch obce Modřišice.
4/ Doplňující info. odkup pozemků pod komunikací III. třídy mezi obcemi Olešnice – Pohoř. OZ:
vypracovat návrh na odkup pozemků pouze pod stávají komunikací + technická část vozovky.
Usnesení č. II/VIII/2013 – (pro návrh 7, proti 0, zdrž. 0)
5/ Informace o provedení nové podlahové krytiny do pohostinství Olešnice – (kompletní cena za
materiál + práce 26.663,-Kč.) - OZ bere na vědomí

6/ Oprava – dosypání krajnice komunikace na Pohoř – provedeno a OZ bere na vědomí.
7/ V rámci inventarizací zpracovala inventarizační komise seznam poškozeného majetku , přičemž
připravila návrh na vyřazení majetku z evidence obce Olešnice. Seznam majetku (viz. příloha č. 3).
Obecní zastupitelstvo návrh odsouhlasilo.
Usnesení č. III/VIII/2013 – (pro návrh 7, proti 0, zdrž. 0)

Jelikož není dalších připomínek p. starosta Zdeněk Šich ukončil jednání zastupitelstva ve 21.15 hod.

Usnesení č. I/VIII/2013 – Schválilo návrh rozpočtu na rok 2014 + rozpočtová změna č. 3
Usnesení č. II/VIII/2013 – Odkup pozemků ve prospěch LB kraje III. třídy pouze pod stávající
komunikací + technická část komunikace
Usnesení č. III/VIII/2013 – Návrh odsouhlasení vyřazení poškozeného majetku z evidence

Zapsal:

p. Bc. Radek Čermák --------------------

Ověřovatelé:

p. Roman Kolomazník

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

p. Radek Salaba

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

