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

27.11.2019 v 19:00 hod.
Obecní úřad Olešnice
zastupitelé: Mgr. Radek Čermák, Zdeněk Šich
Vojtěch Marek, Radomír Salaba, Dana Ševrová, Miloš Marek, Martin Deči
dle prezenční listiny
Tomáš Franců, Jiří Hovorka

Hosté:

Míča Miloš, Míčová Jaroslava

Schůzi řídí:

starosta Zdeněk Šich

Ověřovatelé zápisu:
Deči Martin, Dana Ševrová
Zapisovatel:
Zdeňka Janů
tato schůze je usnášení schopná
Program:
1) Investice na rok 2020 pro sestavení rozpočtu
2) Záměr pronájmu pohostinství
3) Ostatní agenda úřadu
Schválení programu: PRO 7
ZDRŽ. 0
PROTI 0
Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO:
• Rozpočtové opatření č. 3 bylo řádně vyvěšeno
• Záměr na pronájem bytů a pohostinství byl vyvěšen
1) Záměr pronájmu pohostinství Na ZO se dostavili zájemci o pohostinství představit svůj záměr pronájmu a prohlédnout si
provozovnu. Provozu pohostinství by se chtěli věnovat na plno. Pan Míča je vyučen řezník, sl. Míčová
je vyučená v oboru kuchař číšník a další členové rodiny jsou taktéž z oboru potravinářství. Rádi by
provozovali pohostinství cca 6 dní v týdnu. Postupně přes zimu by zavedli obědy a postupně i večeře,
následně přes léto i stánek se zmrzlinou.
Jednání opustili p. Míča a sl. Míčová v 19:30
2) Výsledek poptávkového řízení
Starosta obce informoval o tom, že z poptávkového řízení na vlastní žádost odstoupil jeden zájemce
z důvodu chybného zpracování ceny. Vítězem poptávkového řízení na podzemní část se stala firma
EMSL v ceně 924 037,- Kč vč. DPH a na nadzemní část firma Rydval elektro v ceně 757 440,- Kč.
3) Na OPS a Mikroregionu Český Ráj byly provedeny kontroly
Starosta obce předložil ZO zprávy o kontrolách a zprávu revizní skupiny a zpráva OPS. ZO vzalo tyto
zprávy na vědomí
Hlasování:
PRO 9
ZDRŽ. 0
PROTI 0
ZO schvaluje vyhlášení záměru tak aby ukončení proběhlo do konce ledna 2020.
4) Investiční akce roku 2020
Oprava veřejného osvětlení – 1 700 000 (dotace je 400 tis.-přišlo 360 již letos) žádost o dalších 350
Provoz MŠ – 280 000
Investice MŠ – běžná údržba střechy (rezavé plechy – oprava), výměna žlabu – cca 70 tis
Oprava domečku v MŠ a dále pořízení malého zahradního domečku na hračky na pískoviště 250 tis.
V roce 2020 bude výročí MŠ – pořízení nového herního prvku do zahrady
Celkové investice do MŠ cca 500 tis dle prostoru v rozpočtu
Pohostinství - topení atd.. 200 – 250 tis
Částka na opravu cest – 100 tis
Výkup pozemku pro zbrojnici a hřiště 400-800 tis. dle prostoru v rozpočtu

Usnesení:
ZO schvaluje:
ZO neschvaluje:
ZO bere na vědomí:
Výsledek poptávkového řízení dle bodu č. 2 zasedání ZO.
Zprávy o kontrolách a zprávu revizní skupiny a zpráva OPS Mikroregion Český ráj
ZO ukládá:
Účetní aby vypracovala návrh rozpočtu na rok 2020
Jelikož není další připomínek, starosta Zdeněk Šich ukončil zasedání obce v 21:50 hod.

Ověřovatelé:

Zapsal:

Dana Ševrová

………………………………………………..

Martin Deči

………………………………………………..

Zdeňka Janů

………………………………………………..

