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

25.04.2018 v 19:10 hod.
Obecní úřad Olešnice
zastupitelé: Zdeněk Šich, Mgr. Radek Čermák
Radomír Salaba, Vojtěch Marek, Miloš Marek, Martin Deči,
dle prezenční listiny
Dana Ševrová, Ing. Antoň, Zajícová

Hosté:

p. Vaník, p. Horský

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

PRO 6

ZDRŽ. 0

PROTI 0

Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO:
• Žádná usnesení na III. zasedání nebyla přijata
1) Rozpočtová změna č. 1
(příloha č. 1/IV/2018)
Příjmy obce ve výši Kč 112 000,Výdaje obce ve výši Kč 112 000,Financování ve výši Kč 0,- Hlasování:
PRO 6
ZDRŽ. 0
PROTI 0
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2018 jako schodkový.
2) Informace o nadcházející kontrole hospodaření
Kontrola proběhne 2.5.2018. Kontrolu bude provádět pracovník Krajského úřadu Liberec.
Přítomni u kontroly budou starosta – Zdeněk Šich a účetní – Zdeňka Janů. O výsledku budou
zastupitelé informováni na dalším zastupitelstvu.
3) Stavby 2018
Rybník – dodělání tarasu u spodního rybníka. P. Zbyněk Rulec stanovil cenu za opravu na cca
120 000,- Kč vč. DPH. Firma p. Rulce by akci dovedla zhotovit do nacházejícíh oslav výročí obce.
Stav u rybníka je v současné době havarijní a je nutné ho řešit okamžitě.
Hlasování:
PRO 6
ZDRŽ.0
PROTI 0
ZO schvaluje investiční akci oprava hráze rybníku v hodnotě cca 120 000,- firmou p. Zbyňka
Rulce
Byt – Byty – již je k dispozici položkový rozpočet – rozdělen na byt v 1.patře – cena cca 250 000,Kč a byt v podroví – cca 435 000,- Kč. Ceny jsou stanoveny bez dopravy materiálu atd. a bez DPH.
Jedná se o rozpočet na rekonstrukci dvou bytů v rozsahu dle dokumentace, která je
zastupitelstvu předložena. Změna příčky, přebroušení podlahy – pokládka plovoucí podlahy.
Stropy snížení sádrokartonem – doplněné izolací. Bourání, nová elektroinstalace (radiátor

v koupelně – žebřík, přímotopy. Podroví – zateplení, podhledy, atd… V ceně není vyvložkování a
oprava komína pro případnou možnost topení krbovými kamny.
Budou poptány další firmy pro realizaci akce.
4) Oslavy výročí
- Stany – problém s druhou půlkou stanů, nelze postavit v zamýšlených místech. ZO se tedy
domluvilo že zůstane jen první část stanu 10x10. Toalety – budou zajištěny 2 záchody.
- Znak a vlajka obce – prozatím nemáme Info o schválení.
- Pozvánka na oslavy výročí obce – byla prezentována pozvánka s programem – grafický návrh.
Počet pozvánek – navrhovaný počet 250 ks
- Fotografie do brožury. Povedlo se sehnat hodně fotografií. Starosta navrhuje zvětšit brožuru
a navrhuje zda by se brožura případně prodávala zájemcům. Brožura obsahuje popis historie
cca na 1 stranu a pak bude obsahovat fotografie. Rozsah je třeba určit. 1 strana tisku vyjde
cca na 20 Kč. 1 brožura o 5 listech bude stát cca 50-100 Kč (dle počtu objednaných výtisků)
V případě rozšíření na cca 10 listů by náklad byl 150-200 Kč na brožuru. Navrhuje se prodej za
50,- Kč, aby se částečně vrátily náklady na tisk. Navrhovaný počet brožur je 250 ks.
- Tužky obce – obec Olešnice a znáček + www.stránky – 500 ks.
- Plakáty – ano – počet 50 ks
- Samolepky 250-500 ks
5) Pozemky Podpohoř
Žádosti obyvatel Pohoře o zřízení přístupové cesty. Starosta vstoupil do jednání se stavebním
úřadem. Rozdělení parcely, aby vznikla z části místní komunikace není problém. Po svátcích bude
přizván geodet, který vše zpracoval. Na velké parcele se oddělí 2 cesty. 1 k domu p. Vaníka a 1
k domu p. Dudka. Na vedlejší parcele v zahradě, bude ještě přístupová cesta k dalšímu domu.
Cesta pro pana Jísla. Pan Jísl odsouhlasil že netrvá na vlastní cestě a řešení, které je uvedeno výše
je pro něj dostačující. V žádosti byla dále, vznik dvou malých parcel, který by chtěl odkoupit p.
Horský (předběžná výměra je cca 20-30 m2) Podobně chtěl pan Vaník ještě plochu cca 6 x 3 m
přikoupit na hranici jeho pozemku, tak aby se rozšířil přístup k pozemku pana Jísla. Všichni
majitelé dotčených pozemků s takovou variantou souhlasí. Této věci se bude zastupitelstvo dále
věnovat po geodetickém zaměření.
6) Ostatní záležitosti OU
- Máme v provozu nové webové stránky – fungují. Na stránky se bude ještě umisťovat
informace o MŠ.
- Máme zde smlouvu s IT firmou – 2 EL, spol s r. o. Předmětem je technický servis všech PC,
konzultace, dálková správa PC 1x za měsíc. Cena 1362,- bez DPH.
Hlasování:
PRO 6
ZDRŽ.0
PROTI 0
ZO schvaluje smlouvu s firmou 2 EL, spol. s r. o. za správu IT.

Usnesení:
ZO schvaluje:
1/IV/2018
ZO Schválilo rozpočtovou změnu č. 1
Příjmy obce ve výši Kč 112 000,Výdaje obce ve výši Kč 112 000,2/IV/2018
ZO schvaluje investiční akci oprava hráze rybníku v hodnotě cca 120 000,- firmou p. Zbyňka
Rulce
3/IV/2018
ZO schvaluje smlouvu s firmou 2 EL, spol. s r. o. za správu IT.

ZO neschvaluje:
xxx
ZO bere na vědomí:
Informace o nadcházející kontrole hospodaření dne 2.5.2018
ZO ukládá:
Starostovi Z. Šichovi a účetní Z. Janů zajištění součinnosti při kontrole hospodaření.
Jelikož není další připomínek, starosta Zdeněk Šich ukončil zasedání obce v 22:00 hod.
Ověřovatelé:

Zapsal:

Vojtěch Marek

………………………………………………..

Martin Deči

………………………………………………..

Zdeňka Janů

………………………………………………..

