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

Omluveni:

29.05.2019 v 19:00 hod.
Obecní úřad Olešnice
zastupitelé: Mgr. Radek Čermák, Zdeněk Šich
Vojtěch Marek, Tomáš Franců, Radomír Salaba, Martin Deči,
Dana Ševrová, Miloš Marek
dle prezenční listiny
Jiří Hovorka

Hosté:
Schůzi řídí:

starosta Zdeněk Šich

Ověřovatelé zápisu:
Deči Martin, Dana Ševrová
Zapisovatel:
Zdeňka Janů
tato schůze je usnášení schopná
Program:
1) Informace k výběrovému řízení na pronájem pohostinství a bytů OU
2) Rozpočtové opatření č. 2/2019
3) Ostatní agenda úřadu
Schválení programu:
PRO 8
ZDRŽ. 0
PROTI 0
Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO:
 Výběrové řízení je v současné době v řešení, konzultují se zákonné podmínky s odborníkem
 Snížení poplatků bude zahrnuto v nové vyhlášce, která bude připravena ke schválení koncem
roku 2019
1) Informace k výběrovému řízení na pronájem pohostinství a bytů OU
Místostarosta obce seznámil zastupitele podrobně s návrhem na znění vyhlášení výběrového řízení
společně s dalšími doklady, které budou součástí návrhu (grafické znázornění atd.) – nejprve po
pohostinství a byt a následně výběrového řízení pouze na byt.
V návaznosti na podrobných podmínkách a některých sporných bodech pro hodnocení se ZO dohodlo
na změně kritérií, aby bylo možné zajistit spravedlivé posouzení nabídek.
2) Rozpočtové opatření č. 2/2019
Příjmy: 43 000,Výdaje: 43 000,Hlasování:
PRO 8
ZDRŽ. 0
PROTI 0
ZO schvaluje výše uvedené podmínky výběrového řízení.
3) Ostatní agenda obce
Informace o stavu výstavby chodníku. Převzetí ukončení stavby chodníku bude v řešení
Mikroregionu.
Byty OU – v součastné době je výstavba bytů ve finále. Spodní byt je již od stavební firmy kompletně
hotov. V horním bytě se dodělává rozvaděč. Konečný termín dokončení by měl být 2-3 týdny. Smluvní
termín do 30.6.2019 by tak měl být dodržen.
Informace o více/méně pracích: Méně práce (nebourala se příčka), původně byly započteny ocelové
zárubně, nyní jsou jiné. V podkroví bylo počítáno s nivelační stěrkou, byla použita jiná technologie.
Kompletní rozdíl činí +230 tis. vícepráce.
V současné době již proběhly i některé platby. Spodní byt je již téměř celý uhrazen.
Místostarosta pozval ZO na 23.6.2019, na rozloučení v MŠ s dětmi, které jdou do školy.
Starosta ZO informoval o probíhajícím povolení na stavebním úřadě na veřejné osvětlení. ČEZ
informoval starostu obce o probíhajícím výběrovém řízení na zhotovitele a termín realizace by měl
být v létě 2020.

Usnesení:
ZO schvaluje:
1/VI/2019
ZO schvaluje 2. Rozpočtové opatření.
Příjmy: 43 000,Výdaje: 43 000,Hlasování:
PRO 8
ZDRŽ. 0
PROTI 0
2/V/2019
ZO schvaluje snížení poplatků za komunální odpad o 50% pro občany starší 70 let, trvale žijící v obci
a samostatně hospodařící v nemovitosti.
Hlasování:
PRO 8
ZDRŽ. 0
PROTI 0
ZO neschvaluje:
xxx
ZO bere na vědomí:
Xxx
ZO ukládá:
Starostovi a místostarostovi učinit vše potřebné k vyhlášení výběrového řízení na pronájem
pohostinství a bytů a to v co možná nejkratší době dle podmínek stanovených zákonem a zvláštními
předpisy.
Jelikož není další připomínek, starosta Zdeněk Šich ukončil zasedání obce v 21:20 hod.
Ověřovatelé:

Zapsal:

Dana Ševrová

………………………………………………..

Martin Deči

………………………………………………..

Zdeňka Janů

………………………………………………..

