Zápis z neveřejného zasedání zastupitelstva obce Olešnice č. III/2020
Termín:
Místo:
Přítomní:

Omluveni:

26.02.2020 v 19:00 hod.
Obecní úřad Olešnice
zastupitelé: Zdeněk Šich, Mgr. Radek Čermák
Vojtěch Marek, Jiří Hovorka, Radomír Salaba, Martin Deči, Miloš
Marek, Tomáš Franců
dle prezenční listiny
Dana Ševrová

Hosté:
Schůzi řídí:

starosta Zdeněk Šich

Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatel:

Deči Martin, Mgr. Radek Čermák
Zdeňka Janů

Program:
1) Investice na rok 2020
2) Dotace
3) Ostatní agenda úřadu
Schválení programu: PRO 8

ZDRŽ. 0

PROTI 0

Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO:
• Dotace na II etapu rekonstrukce byla včas podána, rozhodnutí by mělo být v květnu
• Byl zahájen výběr herních prvků a komunikace s paní ředitelku v této věci
• MŠ bylo sděleno schválení převodu HV do rezervního fondu
1) Investice na rok 2020
Herní prvky pro MŠ, po konzultaci s pí. Ředitelkou se prvky objednaly a potvrdila se objednávka na 4
ks herních prvků pevně upevněných. Prvky se vymění místo stávajících. Starosta informoval ZO o
tom, že bylo domluveno s firmou p. Holého odstranění původních prvků.
Starosta požádal hasiče, zda by bylo možné starou dřevěnou houpačku zlikvidovat (čarodějnice atd.)
Starosta obce informoval o cenové nabídce na obnovu skladového domku za MŠ. Cena 462 500 Kč.
ZO rozhodlo, že v současné době se tento objekt nebude rekonstruovat. Potřeba uskladnění hraček
v MŠ na zahradě bude řešeno nákupem malého zahradního domečku.
Paní ředitelka informovala obec o účinnosti novely o povinnosti odpovědnosti za škodu způsobenu
v době výuky od 1.6.2020. Finanční dopad na MŠ prozatím není znám.
Blíží se výročí MŠ. P. Deči se dotazuje, co bude zařizovat paní ředitelka a navrhuje, že po tomto
sdělení by se k dalšímu vyjádřilo ZO. Starosta zmiňuje, že by se ZO mělo rozhodnout o tom, jak se
k celé věci postaví obec, tj. zda to bude podobné jako když byla oslava výročí obce, že se z archivu
půjčí dobové knihy atd.. Dále zda se obec bude starat o nějaké občerstvení
2) Dotace
Pan Deči informoval ZO o 2 dotačních programech.
Dotace na nákup věcných prostředků. Tj. hadice a proudnice. Jedna varianta je 28 tis a druhá 31 tis.
Dotace je ve výši 50%-60%. Min. čerpání je 15 tis. Nabízí se tedy varianta 31 tis. kde by byly hadice
atd. aby byla dodržena podmínka min. výše dotace. Toto je prioritní ! Termín dodání v první polovině
března. Dotace bude 15 tis. a účast obce cca 16 tis.
Další dotace na osobní ochranné prostředky – tj. helmy a svítidla (4 helmy) a tři držáky na světla +
světla. – Investice cca 30 700 – dotace cca 50%. Tedy dotace 15 tis. a účast obce cca 16 tis.

Dále informuje ZO o problému ošacení pod výstroj. Nutné bavlněné triko – nic jiného není přípustné.
Jsou povinné jako základní výbava hasiče. Obec je povinna hasiče vybavit, jedno s krátkým rukávem a
jedno s dlouhým rukávem …. Celkem 9 tis.
Hlasování:
PRO 8
ZDRŽ. 0
PROTI 0
ZO schvaluje žádost o dotaci na nákup věcných prostředků pro hasiče a dále žádost o dotaci na
osobní ochranné prostředky pro hasiče.
Hlasování:
PRO 8
ZDRŽ. 0
PROTI 0
ZO schvaluje nákup triček pro hasiče v objemu 9 000,- Kč.
3) Ostatní agenda
Od roku 2010 se neřešila v rámci nájemních vztahů inflace. Bylo by tedy nyní vhodné řešit úpravu
nájemného. Jedná se o nájemné na byt v KD. Starosta navrhuje úpravu o cca 400 Kč.
Od 1.1.2020 je povinnost obcí likvidovat oleje a tuky z domácností. Byl objednán kontejner, který
stojí před OU. Je nutné informovat občany o likvidaci – v uzavřených obalech vhazovat do kontejneru.
Jablotron – ústředna, bude se předělávat zabezpečení na OU a dodělávat dva detektory kouře do
nových bytů v OU.
Prostor za pohostinstvím --- v jednání, že by se z pískovců udělalo stání pro kontejnery na tříděné
odpady……
Starosta obce dává k zamyšlení návrh, že by se v rámci třídění odpadů mohlo zřídit ještě další místo
pro tříděný odpad např. ve Mlýnici. K řešení na dalších ZO.
Obchod v obci – zdejší nájemce se již prý zajímal o obchod na Všeni. Zde nejsou nájemci momentálně
moc spokojeni. Bylo by vhodné řešit ve spolupráci s nájemci co by mohlo zlepšit jejich setrvání
v obchodě. Obchod je klíčový především pro MŠ a následně i pro občany v obci. ZO se dohodlo, že
prvotně se od nájemců zjistí v čem je problém a jaká je jejich představa. Vzhledem k jazykové bariéře
se bude p. Čermák snažit domluvit schůzku společně s tlumočníkem, aby bylo možné přesně
specifikovat představu nájemce. Vize je taková, že by se udělalo nějaké zpevněné sezení před
obchodem, dále by se řešila voda, která je v dezolátním stavu (zarostlé potrubí).

Usnesení:
ZO schvaluje:
Usnesení 1/III/2020
ZO schvaluje žádost o dotaci na nákup věcných prostředků pro hasiče a dále žádost o dotaci na
osobní ochranné prostředky pro hasiče.
Usnesení 2/III/2020
ZO schvaluje nákup triček pro hasiče v objemu 9 000,- Kč.

Jelikož není další připomínek, starosta Zdeněk Šich ukončil zasedání obce v 21:10 hod.
Ověřovatelé:

Zapsal:

Mgr. Radek Čermák

………………………………………………..

Martin Deči

………………………………………………..

Zdeňka Janů

………………………………………………..

