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

Omluveni:

28.08.2019 v 19:00 hod.
Obecní úřad Olešnice
zastupitelé: Mgr. Radek Čermák, Zdeněk Šich
Vojtěch Marek, Radomír Salaba, Martin Deči, Dana Ševrová,
Miloš Marek
dle prezenční listiny
Tomáš Franců, Jiří Hovorka

Hosté:

Pavel Kalenba (opustil jednání v 19.30)

Schůzi řídí:

starosta Zdeněk Šich

Ověřovatelé zápisu:
Deči Martin, Dana Ševrová
Zapisovatel:
Zdeňka Janů
tato schůze je usnášení schopná
Program:
1) Záměr pronájmu bytu OU – otevření obálek a vyhodnocení
2) Záměr pronájmu pohostinství s bytem – otevření obálek a vyhodnocení
3) Ostatní agenda úřadu
Schválení programu:
PRO 7
ZDRŽ. 0
PROTI 0
Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO:
 Schválený závěrečný účet obce vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl vyvěšen
na úřední desku
 Záměr pronájmu bytu OU a pronájmu pohostinství s bytem byl vyvěšen na úřední desce.
Následně byl opětovně vyvěšen záměr pronájmu pohostinství s bytem dne 23.7.2019
v návaznosti na nulový zájem při zveřejnění 1.7.2019.
1) Záměr pronájmu bytu OU – otevření obálek a vyhodnocení
Na obecní úřad byly doručeny 3 ks obálek.
Obálky byly očíslovány a proběhla kontrola označení obálek
Obálka č. 1
Nabízená výše nájemného: ano/ne
Potvrzení o bezdlužnosti: ano/ne
Čestné prohlášení a adresa trvalého pobytu všech osob: ano/ne
Podmínky záměru nebyly splněny v bodu „potvrzení o bezdlužnosti“ a dále byl nalezen nesoulad
v datemech narození přihlašovaných osob.
Obálka č. 2
Nabízená výše nájemného: ano/ne
Potvrzení o bezdlužnosti: ano/ne
Čestné prohlášení a adresa trvalého pobytu všech osob: ano/ne
Podmínky záměru nebyly splněny v bodu „potvrzení o bezdlužnosti“ a nebyla řádně označena obálka
s nabídkou.
Obálka č. 3
Nabízená výše nájemného: ano/ne
Potvrzení o bezdlužnosti: ano/ne
Čestné prohlášení a adresa trvalého pobytu všech osob: ano/ne
Podmínky záměru nebyly splněny v bodu „potvrzení o bezdlužnosti“
ZO došlo k závěru, že žádná z obdržených nabídek nesplnila stanovené podmínky záměru.
Hlasování:
PRO 7
ZDRŽ. 0
PROTI 0
ZO schvaluje výsledek záměru, kdy podmínkám záměru nevyhověla žádná z dodaných nabídek.

Z důvodu se ZO dohodlo na vyhlášení nového záměru nejpozději do 3.9.2019 s tím, že uzávěrka bude
dne 23.9.2019 v 19:00 hodin. Rozlepení obálek proběhne dne 25.9.2.019 v 19 hod.. ZO se dále
dohodlo na drobné úpravě podmínek výběrového řízení v oblasti trvalého bydliště bydlících osob.
Hlasování:
PRO 7
ZDRŽ. 0
PROTI 0
ZO schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu s uzávěrkou nabídek dne 23.9.2019 v 19:00 hod.
2) Záměr pronájmu pohostinství s bytem – otevření obálek a vyhodnocení
Na OU nebyla doručena žádná obálka v rámci tohoto záměru. ZO se dohodlo na vyhlášení dalšího
záměru nejpozději do 3.9.2019 s tím, že uzávěrka bude dne 23.9.2019 v 19:00 hodin. Rozlepení
obálek proběhne dne 25.9.2019 v 19 hod. ZO se dále dohodlo na drobné úpravě podmínek
výběrového řízení v oblasti trvalého bydliště bydlících osob a dále na úpravě výše nájemného (bude
spojeno nájemné za pohostinství a za byt do jedné částky)
Hlasování:
PRO 7
ZDRŽ. 0
PROTI 0
ZO schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pohostinství s bytem s uzávěrkou nabídek dne
23.9.2019 v 19:00 hod.
3) Žádost Českého svazu včelařů, ZO Turnov
Ing. Fuks požádal obec o příspěvek na zajištění činnosti svazu ZO Turnov a nákup potřebných
veterinárních léčiv.
Hlasování:
PRO 7
ZDRŽ. 0
PROTI 0
ZO schvaluje příspěvek Českému svazu včelařů ZO Turnov ve výši Kč 4 000,-. Příspěvek bude zaslán
bankovním převodem.
4) Ostatní agenda obce
Starosta obce informoval ZO o stavu akcí, které proběhli v rámci prázdninové údržby V MŠ. Jsou
vyměněny vnitřní dveře, natřeny zárubně a vymalována kuchyň. Vše v celkovém objemu 69 054,70
Kč.
Starosta obce informoval ZO o realizovaných prostředcích v rámci dotace pro hasiče. Je třeba zajistit
objednání hasičského vybavení dle podmínek dotace.
Technika pořizovaná přes Mikroregion – proběhla poptávka po dodavateli, uzávěrka již byla
ukončena a byl vybrán dodavatel. Olešnice žádala o motorovou pilu. Pořizovací cena by měla být cca
13 tis. – spoluúčast obce bude cca 8 tis.
Předávání akce – chodník v obci – chodník není ještě v rámci celé akce předán, ale v rámci obce
Olešnice je již předáno.
Paní Ševrová navrhuje že ve Mlýnici je „bouda“, kterou tam historicky umístili táborníci, která se již
nepoužívá. Bohužel je různými občany plněna nepořádkem. Navrhuje se zlikvidování „boudy“ a
v případě, že se tam bude odpad kumulovat, že by na toto místo byl dán odpadkový koš. O
zlikvidování boudy bude požádán někdo z občanů obce. Nahromaděné odpadky by se přemístily do
pytle, aby mohly být odvezeny komunálními službami.
Dále je třeba do nové čekárny na autobus dát odpadkový koš, aby se odpad nehromadil volně
v čekárně.
Usnesení:
ZO schvaluje:
1/VIII/2019
ZO schvaluje výsledek záměru, kdy podmínkám záměru nevyhověla žádná z dodaných nabídek.
Hlasování:
PRO 7
ZDRŽ. 0
PROTI 0
2/VIII/2019
ZO schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu s uzávěrkou nabídek dne 23.9.2019 v 19:00 hod.
Hlasování:
PRO 7
ZDRŽ. 0
PROTI 0

3/VIII/2019
ZO schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pohostinství s bytem s uzávěrkou nabídek dne
23.9.2019 v 19:00 hod.
Hlasování:
PRO 7
ZDRŽ. 0
PROTI 0
4/VIII/2019
ZO schvaluje příspěvek Českému svazu včelařů ZO Turnov ve výši Kč 4 000,-. Příspěvek bude zaslán
bankovním převodem.
Hlasování:
PRO 7
ZDRŽ. 0
PROTI 0
ZO neschvaluje:
xxx
ZO bere na vědomí:
Xxx
ZO ukládá:
Starostovi, aby vyrozuměl všechny osoby ucházející se o byt o výsledku záměru.
Starostovi a místostarostovi vypsání záměrů na byty a pohostinství dle výše uvedeného.
Účetní aby provedla platbu příspěvku Českému svazu včelařů dle výše uvedeného.
Jelikož není další připomínek, starosta Zdeněk Šich ukončil zasedání obce v 21:05 hod.
Ověřovatelé:

Zapsal:

Dana Ševrová

………………………………………………..

Martin Deči

………………………………………………..

Zdeňka Janů

………………………………………………..

