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

Omluveni:

19.09.2018 v 19:00 hod.
Obecní úřad Olešnice
zastupitelé: Zdeněk Šich, Mgr. Radek Čermák
Radomír Salaba, Vojtěch Marek, Miloš Marek, Martin Deči,
Dana Ševrová, Ilona Zajícová
dle prezenční listiny
xxx

Hosté:

xxx

Schůzi řídí:
starosta Zdeněk Šich
Ověřovatelé zápisu:
Dana Ševrová, Martin Deči
Zapisovatel:
Zdeňka Janů
tato schůze je usnášení schopná
Program:
1/ volby do zastupitelstev obcí
2/ rozpočtové opatření č. 3
3/ Stavební záměry
4/ Oslavy 28. Října
5/ Žádost SOK TJ Turnov o souhlas s pořádáním závodů
6/ Ostatní agenda ogce
Schválení programu:

PRO 8

ZDRŽ. 0

PROTI 0

Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO:
• Závěrečný účet obce za rok 2017 byl vyvěšen
• UZ obce za rok 2017 byla vyvěšena
• UZ PO obce Mateřské školy Olešnice byla vyvěšena
• Příspěvek ČSV ve výši 3 600,- Kč byl odeslán
1) Žádost SOK TJ Turnov o souhlas s pořádáním závodů
Příloha 2/VII/2018
OU byla doručena žádost SOK TJ Turnov o souhlas s pořádáním orientačního závodu dle přesné
specifikace. Do datové schránky obce bylo dále v této souvislosti doručeno rozhodnutí Správy
CHKO Český Ráj o udělení souhlasu s pořádáním závodů v orientačním běhu „pohár SOK 2018“
dne 21.10.2018 v prostoru Olešnice – Pohoří – Podpohoří – Všeň. V rozhodnutí jsou dále
stanoveny podmínky pro pořádání závodů.
Hlasování:
PRO 8
ZDRŽ. 0
PROTI 0
ZO projednalo a odsouhlasilo pořádání orientačního závodu „Pohár SOK 2018“ dne 21.10.2018
2) Volby do zastupitelstva obce
Volby do ZO proběhnou dne
Hlasování:
PRO 7
ZO schvaluje xxx

ZDRŽ. 0

3) Rozpočtové opatření č. 3
(příloha č. 1/VII/2018)
Příjmy obce ve výši Kč 51 000,Výdaje obce ve výši Kč 136 284,Financování ve výši Kč 85 284,- Hlasování:
PRO 8
ZDRŽ. 0
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3

PROTI 0

PROTI 0

4) Stavební záměry
- Starosta informoval ZO o urgenci projektanta na obecní cestu. Zastupitel p. Salaba žádá
zastavení tohoto projektu dokud se neprojedná s dotčenými osobami obce. P. Salaba opustil
jednání ZO v 19:45. Starosta ZO informuje: Projednávaly se pozemky, zjistilo se, že obecní
pozemek – cesta je pouze 3 m široká, pro realizaci cesty je nutné rozšíření do soukromých
pozemků občanů p. Egerta a p. Marka. P. Egert s rozšířením souhlasil s tím, že šíře by měla
být min. 4 metry. Projekt měl vyčíslit kolik by činil zábor soukromých pozemků. K projektu se
dále budou moci zastupitelé vyjádřit.
- Starosta informuje ZO o řešení situace s veřejným osvětlením. ČEZ bude v centrální části
realizovat vedení energie do země. Obec tím pádem nebude mít veřejné osvětlení. Realizace
se dá předpokládat v příštím roce. Obec se snaží o to, aby v rámci výkopu ČEZu mohla uložit
také své kabely pro veřejné osvětlení. Toto vše je zatím v rámci jednání a řešení. Celý projekt
bude poměrně finančně náročný. Jsou navrženy LED lampy v počtu cca 30 ks v investičním
objemu cca 600 tis. Kč. Přesný rozpočet bude stanoven.
- Byt OU – Starosta informoval ZO: Byt je od jara prázdný. Na jaře nebyly žádné volné kapacity
na rekonstrukci bytu. Nyní by již bylo možné rekonstrukci realizovat. Je tedy otázka zda se byt
bude konstruovat, když nyní má obec na stole 2 žádosti o nájem bytu v současném stavu.
Pokud by se rekonstrukce měla realizovat je nutné v nejbližší době zrealizovat alespoň
osazení střešních oken z důvodu nepříznivých povětrnostních vlivů v zimním období.
Realizace oken by byla řádově v ceně 20 tis. Kč/ za okno s oplechováním, roletou a instalací.
Realizace celé rekonstrukce obou obecních bytů je v ceně cca 1 100 tis Kč. ZO se domluvilo na
zasedání 3.10.2018. Do této doby budou zjištěny další podrobnosti nabízených cen a způsobů
realizace a také způsobu financování projektu. Na rekonstrukci je vázána i oprava
elektroinstalace v prostu OU (přízemí).
5) Oslavy 100 let vzniku republiky
V rámci oslav výročí vzniku republiky bude vysazena lípa na Pohoři. Bude zajištěna hudba. Oslavy
proběhnou 27.10.2018. U pomníku na Pohoři proběhne proslov a položení věnce, dále by se
občané přesunuli průvodem k pomníku v Olešnici kde proběhne také položení věnce. Přesný plán
realizace akce bude upřesněn.
6) Ostatní agenda obce
- Starosta informoval zastupitele o slavnostním předání znaku obce dne 17.9.2018
v parlamentu ČR.
- Starosta informoval zastupitele o stavu demoličních prací na špejcharu. Demolice již
proběhla. Na místě demolice je hlína a dále kameny. Kameny bude nutné zlikvidovat.
Zastupitelé navrhují rozhodnutí jakým způsobem budou zlikvidovány nechat na novém
zastupitelstvu obce. (práce jsou vyúčtovány fakturou na částku 361 tis. vč. DPH)
- Místostarosta informoval zastupitele o stavech dětí v MŠ. Nyní jsou v MŠ 2 volná místa. S tím,
že jedno místo navrhuje místostarosta nechat volné pro případné přistěhované dítě.
- Místostarosta informoval zastupitele proběhlé opravě myčky. Dále paní ředitelka požádala
prostřednictvím místostarosty zastupitelstvo obce o schválení sušičky prádla v ceně cca 12 –
15 tis. Kč
Hlasování:
PRO 8
ZDRŽ. 0
PROTI 0
ZO schválilo nákup sušičky prádla pro MŠ v ceně Kč 12-15 tis.
- Místostarosta informoval zastupitele o nutnosti nákupu inventáře pro hřiště u MŠ. Paní
ředitelka by ráda realizovala „loď“ a dětský domeček na nářadí a drobný inventář na
pískoviště. Zastupitelé požadují finanční rozpočet. Herní prvky se pohybují v řádech 70-150
tis. za kus. Starosta informoval o možnosti nákupu herních prvků v rámci nějaké dotace. Paní
ředitelka předloží představu o skutečných herních prvních vč. cenového rozpočtu a následně
by se hledalo vhodné řešení financování.
- Místostarosta informoval ZO o objednání autobusu pro děti na hasičskou soutěž. V loňském
roce autobus zajišťovala obec Ploukonice a letos takto zase činí obec Olešnice.

-

-

Starosta informoval o dotaci na rekonstrukce návsi. Vzhledem k tomu, že nejsou kapacity,
výběrové řízení se bude nyní řešit. Dodávka a realizace se bude konat v příštím roce – což
podmínkám dotace vyhoví.
Místostarosta informoval ZO o opravě cesty na Pohoř

Usnesení:
ZO schvaluje:
1/VII/2018
ZO schvaluje pořádání orientačního závodu „Pohár SOK 2018“ dne 21.10.2018
2/VII/2018
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 s úpravou příjmů + 51 000,-/úpravou výdajů +136 284,- a
úpravou financování – zůstatek účtu navýšení +85 284,3/VII/2018
ZO schvaluje nákup sušičky prádla pro MŠ v ceně Kč 12-15 tis.

ZO neschvaluje:
xxx
ZO bere na vědomí:
xxxxx
ZO ukládá:
Účetní Zdeňce Janů vyhotovení souhlasu s pořádáním závodů v orientačním běhu a následné
doručení SOK TJ Turnov.
Jelikož není další připomínek, starosta Zdeněk Šich ukončil zasedání obce v 21:10 hod.
Ověřovatelé:

Zapsal:

Dana Ševrová

………………………………………………..

Martin Deči

………………………………………………..

Zdeňka Janů

………………………………………………..

