Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešnice
------------------------------------------------------------------č. VII/2013 ze dne 20.11.2013
Přítomní:

zastupitelé: v 8 počtu - tato schůze je usnášení schopná
( Zdeněk Šich, Ing. Josef Antoň, Vojtěch Marek, Radek Salaba,
Bc. Radek Čermák, Martin Deči, Roman Kolomazník, Stanislav Bursa)
hosté: viz. prezenční listina

Omluveni:

nikdo

Schůzi řídí:

starosta Zdeněk Šich

Ověřovatelé zápisu:

Martin Deči
Vojtěch Marek

Zapisovatel:

Bc. Radek Čermák

Body dnešního jednání:
1/ Výsledek výběrového řízení na provozování pohostinství v Olešnici
2/ Rozpočtové opatření č. 2/2013
3/ Komunikace Olešnice / Pohoř
4/ Projednání změny katastrální hranice obce Modřišice
5/ Projednání žádosti do fa. VaK
6/ Projednání investic na rok 2014
7/ Ustanovení a schválení inventarizační komise a termín provedení inventarizací obce Olešnice

Obecní zastupitelstvo jednohlasně schválilo program VII. veřejného zasedání obce Olešnice.
1/ K výběrovému řízení na pohostinství v Olešnici byl pouze jeden kandidát, který splnil podmínky
výběrového řízení.
Usnesení č. I/VII/2013 – (pro návrh 8, proti 0, zdrž. 0)

2/ Úprava rozpočtového opatření Obce opatření č. 2/2013 – přijaté finanční prostředky na volby
2013 a další drobné finanční úpravy.
Usnesení č. II/VII/2013 – (pro návrh 8, proti 0, zdrž. 0)
3/ Návrh na odkup pozemků pod komunikací III. třídy mezi obcemi Olešnice – Pohoř – (pozemky pod
komunikací nabídnout k odkupu a parcely v zástavbě obce a před obyt. objekty – individuálně
projednat o rozsahu možnosti odkupu).
4/ Zastupitelstvo na svém zasedání konané dne 20.11.2013 v bodě jednání 4/ bylo seznámeno se
zněním Dohody o změně hranic obcí, včetně jejich příloh. Zastupitelstvo obce Olešnice schvaluje
dohodu o změně katastrálních hranic mezi obcí Modřišice a obcí Olešnice.
Usnesení č. III/VII/2013 – (pro návrh 8, proti 0, zdrž. 0)
5/ Nabídka od společnosti VaK k rekultivaci pozemku bývalé skládky v katastru obce Olešnice (parcely
230/2 a 230/10 a 230/3, 230/4, 230/9.) Na základě řádné projektové dokumentace, by došlo

k rekultivaci pozemku se zavožením přebytečnou zeminou, tak aby vše bylo v souladu s platnou
legislativou. Vše je v prvotní fázi rozpracování a jednání s dotčenými majiteli pozemků. Možná
varianta odkupu či dlouhodobého pronájmu pozemků, dle dohody s obcí Olešnice. Z tohoto důvodu
žádá předběžné stanovisko obce. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí a předběžně souhlasí
s poskytnutím pozemků k rekultivaci. K bližšímu rozhodnutí žádá podrobnější informace o
podmínkách projektu.
6/ Návrhy na investice na rok 2014:
- Možná varianta opravy komunikace u Salabů, Šestáků,
- Možná varianta rekonstrukce objektu pohostinství (střecha, topení, vnitřní dveře atd.)
- Možná varianta demolice hospodářského stavení u pohostinství v Olešnici,
- Investice do rekonstrukce vnitřních prostor OÚ Olešnice (okna, malování, vybavení)
- Investice do rekonstrukce sociálního zázemí v objektu MŠ Olešnice
7/ Zastupitelstvo navrhlo a schválilo složení inventarizační komise ve složení:
- Předseda komise: Martin Deči,
- Členové komise: Vojtěch Marek, Radomír Salaba,
- Schválená komise provede inventarizace majetku obce Olešnice v měsíci prosinci 2013.
- Při inventarizaci provede seznam nefunkčního a poškozeného majetku a připraví návrh na možné
schválení o vyřazení z evidence. Návrh na vyřazení, společně se seznamem majetku, předloží
zastupitelstvu obce v měsíci prosineci 2013 ke schválení.
Usnesení č. IV/VII/2013 – (pro návrh 8, proti 0, zdrž. 0)

Jelikož není dalších připomínek p. starosta Zdeněk Šich ukončil jednání zastupitelstva ve 22.00 hod.
Usnesení č. I/VI/2013 – vyhlášení výběrového řízení na objekt pohostinství v Olešnici
Usnesení č. II/VI/2013 - / Úprava rozpočtového opatření Obce opatření č. 2/2013 – přijaté finanční
prostředky na volby 2013 a další drobné finanční úpravy.
Usnesení č. III/VI/2013 - . Zastupitelstvo obce Olešnice schvaluje dohodu o změně katastrálních
hranic mezi obcí Modřišice a obcí Olešnice.
Usnesení č. IV/VI/2013 – ustanovení složení inventarizační komise a schválení termínu provedení
inventarizace majetku obce Olešnice.

Zapsal:

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

Ověřovatelé:

p. Vojtěch Marek

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

p. Martin Deči

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

