Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešnice č. V/2018
Termín:
Místo:
Přítomní:

Omluveni:

30.05.2018 v 19:05 hod.
Obecní úřad Olešnice
zastupitelé: Zdeněk Šich, Mgr. Radek Čermák
Radomír Salaba, Vojtěch Marek, Miloš Marek, Martin Deči,
Dana Ševrová
dle prezenční listiny
Ilona Zajícová

Hosté:

xxx

Schůzi řídí:
starosta Zdeněk Šich
Ověřovatelé zápisu:
Vojtěch Marek, Martin Deči
Zapisovatel:
Zdeňka Janů
tato schůze je usnášení schopná
Program:
1/ rozpočtová změna č. 2
2/ Informace o kontrole hospodaření – agenda úřadu
3/ Rozpočtový výhled obce 2019-2021
4/ Stavby 2018
5/ Oslavy výročí obce
Schválení programu:

PRO 6

ZDRŽ. 0

PROTI 0

Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO:
• Rozpočtová změna č. 1 byla vyvěšena na UD
• Oprava hráze rybníka byla zahájena
• Smlouva s firmou 2EL na správu IT byla podepsána
1) Rozpočtová změna č. 2
(příloha č. 1/V/2018)
Příjmy obce ve výši Kč 2 900,Výdaje obce ve výši Kč 2 900,Financování ve výši Kč 0,- Hlasování:
PRO 6
ZDRŽ. 0
ZO schvaluje rozpočtovou změnu

PROTI 0

2) Informace o kontrole hospodaření
Kontrola proběhla 2.5.2018. Kontrolu provedla Ing. Jana Nováková – zaměstnanec Krajského
úřadu Liberec. Přítomni u kontroly byl starosta – Zdeněk Šich a účetní – Zdeňka Janů. Kontrolou
nebylo zjištěno žádné pochybení. Nyní bude vyhotoven závěrečný účet obce za rok 2018 a při
dalším jednání ZO bude předložen závěrečný účet a účetní závěrka ke schválení ZO.
3) Rozpočtový výhled 2019 – 2021
(příloha č. 2/V/2018)
ZO je předložen rozpočtový výhled až do roku 2021 v důsledku povinnosti mít rozpočtový výhled
vždy alespoň na dva následující roky. ZO počítá s tím, že nově zvolení zastupitelé na konci roku
2018 provedou schválení nového aktualizovaného rozpočtového výhledu se zohledněním jejich
plánů na další volební období.
Hlasování:
PRO 6
ZDRŽ. 0
PROTI 0
ZO schvaluje rozpočtový výhled 2019 - 2021

4) Stavby 2018
- Byla provedena oprava hráze rybníku – částka je 121 287,- dle schválené cenové nabídky.
- Špejchar – firma na demolici je schopna nastoupit během příštího týdne. Termín realizace
v průběhu června případně o prázdninách. Špejchar se musí vyklidit – věci které nejsou
určeny k likvidaci. Během víkendu proběhne částečné vyklízení a následně bude z kraje
příštího týdne rozhodnuto zda demolice proběhne v červnu nebo až o prázdninách. ZO se po
vzniklé diskuzi přiklání k zahájení demolice až po oslavách vzniku obce – tedy o prázdninách.
- Čekárna – v rámci investic souvisejících s realizací prostoru kolem čekárny je možné riziko, že
čekárna po přemístění nebude moci být znovu instalovaná v důsledku stáří čekárny. Starosta
informoval ZO že je možné že obec bude nucena realizovat výstavbu nové čekárny. Starosta
zjistí informace o finanční náročnosti na novou čekárnu.
5) Oslavy výročí
- Brožura – tisk brožury se mírně pozdržel, ale do konce příštího týdne by měl být
- V příštím týdnu budou k dispozici plakáty na vývěsku
- K dispozici je již ukázka samolepek
- Mobilní WC –
- Stan – bude pouze jeden – pro druhý stan není v obci prostor + 2 stany obecní
- Energie pro hudební produkci – z pódia a pak z baráčku, paní Ševrová zjistí zda pro
občerstvení bude třeba zajistit energii a v jakém rozsahu
- Zábrany – budou dovezeny v pátek s tím že v sobotu ráno budou umístěny
- Osvětlení – je třeba zajistit osvětlení a zjistit zda zapůjčený stan má vlastní osvětlení či nikoliv
6) Zabezpečení HZ Olešnice a Pohoř
Byla provedena realizace zabezpečení HZ Olešnice a Pohoř – celkové náklady byly 55 659,- Kč
Smlouva o poskytování bezpečnostních služeb na zabezpečení hasičských zbrojnic Olešnice a
Pohoř s firmou Jablotron Security, a. s.
Hlasování:
PRO 6
ZDRŽ.0
PROTI 0
ZO schvaluje Smlouvu o poskytování bezpečnostních služeb zabezpečení hasičských zbrojnic
Olešnice a Pohoř firmou Jablotron Security, a. s.
7) Ostatní záležitosti OU
- Zápis do MŠ – přijato 6 nových dětí
- V obci probíhají kabelizace sítě od ČEZU v této souvislosti obdržela obec od ČEZu smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení kabelů do země. Jedná se o 930 m.
Úplata proběhne jednorázově – cca 25 000,- + DPH za uložení kabelů do země (obecních
pozemků)
Hlasování:
PRO 6
ZDRŽ. 0
PROTI 0
ZO schvaluje podpis smlouvu se společností ČEZ o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

Usnesení:
ZO schvaluje:
1/V/2018
ZO Schválilo rozpočtovou změnu č. 2
Příjmy obce ve výši Kč 2 900,Výdaje obce ve výši Kč 2 900,2/V/2018
ZO schvaluje rozpočtový výhled 2019 – 2021
3/V/2018
ZO schvaluje Smlouvu o poskytování bezpečnostních služeb zabezpečení hasičských zbrojnic
Olešnice a Pohoř firmou Jablotron Security, a. s.
4/V/2018
ZO schvaluje podpis smlouvu se společností ČEZ o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

ZO neschvaluje:
xxx
ZO bere na vědomí:
Informace o proběhlé kontrole hospodaření dne 2.5.2018
ZO ukládá:
Účetní aby vypracovala závěrečný účet obce a připravila ho ke zveřejnění a schválení ZO.
Starostovi zjištění informací ohledně nákladů na realizaci nové čekárny
Jelikož není další připomínek, starosta Zdeněk Šich ukončil zasedání obce v 21:00 hod.
Ověřovatelé:

Zapsal:

Vojtěch Marek

………………………………………………..

Martin Deči

………………………………………………..

Zdeňka Janů

………………………………………………..

Prezenční listina ZO č. V/2018 konaného dne 30.05.2018

Zdeněk Šich

……………………………………………….

Mgr. Radek Čermák

………………………………………………..

Radomír Salaba

………………………………………………..

Ing. Antoň

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Martin Deči

………………………………………………..

Vojtěch Marek

………………………………………………..

Dana Ševrová

………………………………………………..

Ilona Zajícová

………………………………………………..

Miloš Marek

………………………………………………..

