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

Omluveni:

26.06.2019 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) Schválení účetní závěrky obce za rok 2018, závěrečný účet obce….
2) Výsledek výběrového řízení a následné nové poptávkové řízení
3) Ostatní agenda úřadu
4) Schválení účetní závěrky PO MŠ Olešnice za rok 2018
Schválení programu:
PRO 8
ZDRŽ. 0
PROTI 0
Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO:
• Rozpočtové opatření č. 2/2019 bylo vyvěšeno
• Snížení poplatků za KO občanům starším 70 let bude promítnuto do vyhlášky o odpadech jejíž
příprava bude až koncem roku 2019 z důvodu možné změny nákladů na odvoz KO běžným
občanům
1) Schválení účetní závěrky obce za rok 2018, závěrečný účet obce….
Starosta obce seznámil ZO se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Dále seznámil ZO
s obsahem závěrečného účtu obce za rok 2018 a s účetní závěrkou obce.
Obec hospodařila s výsledkem 815 239,84 Kč.
Hlasování:
PRO 8
ZDRŽ. 0
PROTI 0
ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018.
Hlasování:
PRO 8
ZDRŽ. 0
PROTI 0
ZO schvaluje celoroční hospodaření Obce Olešnice a závěrečný účet za rok 2018 bez výhrad.
2) Výsledek záměru pronájmu a následné vyhlášení nového záměru pronájmu
V pondělí 24.6.2019 byla uzávěrka záměru pronájmu na byty a pohostinství. Žádný zájemce
neprojevil zájem, žádná obálka s nabídkou nebyla na OU doručena.
V současné době, se na pohostinství informoval jeden zájemce. Dále se nyní informoval nový zájemce
o byt, který by zde chtěl bydlet s dětmi.
Informace o nabídce bytů a pohostinství bude nyní nově uveřejněna v tisku „Turnovsko“
Starosta navrhuje ZO, aby byl vyhlášen nový záměr pronájmu. Podmínky záměru zůstanou stejné jako
v předcházejícím vyhlášení.
Záměr na pronájem pohostinství vč. bytu bude vyhlášen s uzávěrkou dne 22.7.2019 v 19:00 hod. a
v případě, že se nepřihlásí žádný zájemce, bude záměr automaticky prodloužen. Uzávěrka bude
26.8.2019 v 19:00 hod.
Záměr na pronájem bytu bude vyhlášen s uzávěrkou dne 26.8.2019 v 19:00 hod.
Oba záměry budou vyhlášeny bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 3.7.2019.
Hlasování:
PRO 8
ZDRŽ. 0
PROTI 0

ZO schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pohostinství vč. bytu s uzávěrkou nabídek dne
22.7.2019 v 19:00 hod. a následně při nulovém zájmu druhou uzávěrkou dne 26.8.2019 v 19:00
hod.
Hlasování:
PRO 8
ZDRŽ. 0
PROTI 0
ZO schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu s uzávěrkou nabídek dne 26.8.2019 v 19:00 hod.
3) Ostatní agenda obce
: Obec žádala o 2 dotace na Krajském úřadu:
- Na požární ochranu obce – žádost o ochranné hasičské obleky. Dotace byla obci přiznána.
Objem nákupu obleků byl schválen ve výši Kč 56 672,- – dotace od KU bude 28 000,- Kč (49%)
- Dále obec žádala o dotaci na veřejné osvětlení. Dle předběžných informací by měla být
dotace také schválena, ale prozatím obec neobdržela žádnou výzvu k podpisu smlouvy.
: K veřejnému osvětlení – cca před 14 dny starostu kontaktoval zástupce realizační firmy pro ČEZ.
Firma obec kontaktovala z důvodu tohoto požadavku obce. Obec se domnívá, že realizací stejné firmy
pro ČEZ i obec by obec mohla ušetřit finanční prostředky. Realizace výstavby veřejného osvětlení
bude pravděpodobně realizována dříve než se předpokládalo. Předpoklad nyní je říjen 2019 případně
zima 2019/2020, pokud by to technické podmínky nedovolovali, realizace začne na jaře 2020.
Dokončení je počítáno na 8/2020.
Starosta ob.c.e informoval ZO o plánované výměně dveří v MŠ + vymalování – finanční objem je cca
60 tis. Kč
: Obec oslovil pán, který prováděl čištění soch v obci, s tím, že v minulosti obec projevila zájem o
čištění pískovce na MŠ. Pán by nyní měl časový prostor provést opravu pískovce na MŠ. Jedná se
vyspravení, vyčištění a penetraci pískovce na MŠ. Vzhledem k plánované opravě fasády u MŠ
navrhuje starosta obce ZO, zda by se nyní neprovedly tyto práce. Objem prací je cca 50-60 tis. M.
Deči navrhuje provedení těchto oprav až při opravě fasády, která je výhledově v plánu ale bohužel již
několik let k realizaci nedošlo. Pokud je čištění atd.. nutná provést již nyní je možné provést čištění
nyní.
Hlasování:
PRO 8
ZDRŽ. 0
PROTI 0
ZO schvaluje opravu a čištění pískovce na MŠ v rámcové hodnotě do 80 tis. Kč.
: Místostarosta přednesl ZO záměr osazení a úpravou prostranství v okolí návsi. O péči – resp. osazení
byla požádání paní Hlušková, která se stará o zeleň v MŠ a obci. Paní Hloušková nám udělala návrh
na úpravu prostoru návsi podél nového chodníku. Rámcová hodnota úpravy je 250 tis. Kč. ZO by se
přiklánělo k osazení prozatím menšího rozsahu. Osazení je situováno s ohledem na menší údržbu.
Cenový návrh je vč. přípravy podkladu i osazení.
Ke schválení tohoto záměru se ZO vrátí později. Prozatím bude paní Hlouškové sděleno, že je možné
zahájit drobné přípravy podkladu nad a pod čekárnou.
: Starosta obce informoval ZO o probíhající výstavbě čekárny. Čekárna je již před dokončením.
V nadcházejících dnech bude provedena i střecha na čekárně. Po dostavbě bude osloven dopravce,
zda by do čekárny umístil jízdní řády.
: Dále starosta ZO vyzval k řešení plakátovací plochy v obci. Současný stav nevyhovuje. Plocha je ve
špatném stavu a v nevyhovujícím prostoru. P. Deči navrhuje velikost desky stejnou jako nyní, s tím, že
umístění by mohlo být před OU vedle mapy. Starosta obce podotýká že pokud by plocha byla vedle
mapy, měla by být ve stejné velikosti a vizuální podobě jako mapa. Pokud by plocha byla umístěna u
čekárny měla by naopak korespondovat s čekárnou.
Umístění plochy – u čekárny / u mapy – hlasováním bylo rozhodnuto, že plocha bude umístěna vedle
mapy.
: Místostarosta informoval ZO, že V sobotu 29.6.2019 proběhne v obci tradiční sousedské posezení.
Propagace byla provedena na facebooku obce.
4) Účetní závěrka PO MŠ Olešnice za rok 2018
Výsledek hospodaření PO ve výši + 22 844,75 Kč Kč schválilo ZO na zasedání dne 30.1.2019.
Hlasování:
PRO 8
ZDRŽ. 0
PROTI 0
ZO schvaluje účetní závěrku PO MŠ Olešnice rok 2018.

Usnesení:
ZO schvaluje:
1/VII/2019
ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018.
Hlasování:
PRO 8
ZDRŽ. 0
PROTI 0
2/VII/2019
ZO schvaluje celoroční hospodaření Obce Olešnice a závěrečný účet za rok 2018 bez výhrad.
Hlasování:
PRO 8
ZDRŽ. 0
PROTI 0
3/VII/2019
ZO schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pohostinství vč. bytu s uzávěrkou nabídek dne
22.7.2019 v 19:00 hod. a následně při nulovém zájmu druhou uzávěrkou dne 26.8.2019 v 19:00
hod.
Hlasování:
PRO 8
ZDRŽ. 0
PROTI 0
4/VII/2019
ZO schvaluje opravu a čištění pískovce na MŠ v rámcové hodnotě do 80 tis. Kč.
Hlasování:
PRO 8
ZDRŽ. 0
PROTI 0
5/VII/2019
ZO schvaluje účetní závěrku PO MŠ Olešnice rok 2018.
Hlasování:
PRO 8
ZDRŽ. 0
PROTI 0

ZO neschvaluje:
xxx
ZO bere na vědomí:
Xxx
ZO ukládá:
Účetní, aby rozpočtová opatření byla ZO předkládána přesněji vzhledem k aktuálním změnám.
Jelikož není další připomínek, starosta Zdeněk Šich ukončil zasedání obce v 21:20 hod.
Ověřovatelé:

Zapsal:

Dana Ševrová

………………………………………………..

Martin Deči

………………………………………………..

Zdeňka Janů

………………………………………………..

