Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešnice č. IV/2019
Termín:
Místo:
Přítomní:

Omluveni:

24.04.2019 v 19:00 hod.
Obecní úřad Olešnice
zastupitelé: Zdeněk Šich, Mgr. Radek Čermák
Vojtěch Marek, Jiří Hovorka, Tomáš Franců, Radomír Salaba,
Martin Deči, Dana Ševrová
dle prezenční listiny
Miloš Marek

Hosté:
Schůzi řídí:

starosta Zdeněk Šich

Ověřovatelé zápisu:
Deči Martin, Dana Ševrová
Zapisovatel:
Zdeňka Janů
tato schůze je usnášení schopná
Program:
1) Stavby v obci
2) Dotace
3) Informace z VHS
4) Rozpočtové opatření č. 1/2019
Schválení programu:
PRO 8
ZDRŽ. 0

PROTI 0

Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO:
• VHS bylo oznámeno schválení návrhu změny stanov
1) Stavby
Postup rekonstrukce bytů OU. Rekonstrukce postupuje uspokojivým tempem. ZO je nabídnuta
prohlídka stavu výstavby. V současné době se již rekonstrukce chýlí ke konci a řeší se drobné
technické záležitosti praktického rázu.
Starosta obce předložil ZO vizualizaci plánu čekárny. ZO obce diskutovalo o finální podobě čekárny.
Z diskuze vyplynula i varianta stavbu čekárny nyní nerealizovat a vyčkat na vyhlášení dotačního titulu
na obnovu návsí a žádat pak o dotaci v rámci celé obnovy návsi vč. čekárny.
Dále byl projednán návrh na jakých místních komunikacích provést opravy (vyspravení). Opravu by
provedla odborná firma. ZO se dohodlo na opravě cest, způsob opravy bude ještě dojednán
s dodavatelem.
2) Dotace
Starosta obce seznámil ZO s podanou žádostí o dotace.
S touto dotací vyvstala povinnost obce realizovat, resp. aktualizovat strategický plán obce.
Dále byla podána dotace na hasičské obleky, již řešeno na minulém ZO.
3) Informace z VHS
Na minulém ZO byl schválen obcí Olešnice návrh změny stanov VHS a tento dodatek byl schválen
nakonec všemi dotčenými obcemi.
4) Rozpočtové opatření č. 1/2019
Dochází pouze k přesunům výdajů z jednotlivých paragrafů dle aktuálního stavu.
Hlasování:
PRO 8
ZDRŽ. 0
PROTI 0
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 dle předloženého návrhu.

5) Dodavatel elektrické energie
Starosta obce informoval ZO o aktuálním řešení situace s dodávkou energie. V současné době
oslovil současného dodavatele energie s žádostí o novou cenovou nabídku na dodávky, byli
osloveni i další dodavatelé. O výsledku bude ZO informováno.
Stejná situace se nyní řeší i dodavatelem telekomunikačních služeb, protože současný dodavatel
O2 pouze navýšilo objem dat. Při oslovení jiného dodavatele T-mobile byla prozatím nabídnuta
cena nižší, bude tedy probíhat další jednání s dodavateli a o výsledku bude ZO opět informováno.
Hlasování:
PRO 8
ZDRŽ. 0
PROTI 0
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 dle předloženého návrhu.
6) Žádost paní Burešové o slevu na poplatek za KO
Pan Bureš podal žádost OU o slevu na odvoz KO. Žádost byla podána za paní Burešovou. Žádá o
snížení poplatku o 50% z důvodu těžké ekonomické situace jako důchodkyně, která žije sama.
Je položena otázka na ZO zda by se takovýmto občanům nějakým způsobem nezvýhodnily platby
těchto poplatků. ZO se nedohodlo na snížení poplatků důchodcům a otázka bude řešena na dalším
ZO.
7) Otázka tříděného odpadu
Dále byla otevřena otázka třídění odpadů. Zastupitelé se do příštího zasedání pokusí zjistit lepší
ekonomickou výtěžnost ze třídění odpadů.

Usnesení:
ZO schvaluje:
1/IV/2019
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 dle předloženého návrhu.
Hlasování:
PRO 8
ZDRŽ. 0
PROTI 0
ZO neschvaluje:
xxx
ZO bere na vědomí:
Xxx
ZO ukládá:
Všem zastupitelům zjištění informací systému třídění odpadů a jejich ekonomické rentability
pro obec od jiných, okolních subjektů – obcí.
Jelikož není další připomínek, starosta Zdeněk Šich ukončil zasedání obce v 21:40 hod.
Ověřovatelé:

Zapsal:

Dana Ševrová

………………………………………………..

Martin Deči

………………………………………………..

Radek Čermák

………………………………………………..

