Zápis z 2. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Levínské Olešnice
ze dne 16.3.2012

Účast – 6 zastupitelů, omluven A.Lízr ml.
Volba zapisovatele – H.Háková
Ověřovatelé zápisu – p.Šíma,p.Lukeš
Komise pro usnesení – předseda - p.Pospíšilová, členi – p.Martínek, p.Fr.Kousal

Program:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a komisí
2. Rozšíření programu o následující body _ smlouva na chodníky na hřbitově
v Lev.Olešnici, smlouva s firmou Fasco – topení v KD, smlouva s firmou p.Lízra a
p.Jiráska na zateplení v KD, schválení opravy komína v KD p. Šabata – proběhlo
hlasování, 6 hlasů pro, proti 0, zdržel se 0
3. Zpráva starosty obce za minulé období
schválené body na minulém věřejném zasedání – rekonstrukce cest p.
Šimůnek,projekt na podkrovní byt Žďár, prodej obecních pozemků, schválen sazebník
za kopírování na obec. Úřadě a za pronájem obecních prostorů,dotace z Liber.kraje
na okna, topení v klubovně v KD,žádost na opravu pomníku padlých v L.O., žádost na
opravu kapličky u Šimůnkových, schválena koupě nového nábytku do muzea, výběr
komise na výběrové řízení lesní mechanizace, dokumentace na parkování lesní
mechanizace,schválení příspěveku na Krkonošské metro, schválen dar p.Suchardovi
v hodnotě 2.500kč
Schválení výsledku výběrového řízení na lesní mechanizaci a schválení kupní
smlouvy, komise měla 7 členů, vyhrála firma Agrico, Týniště nad Orlicí ,skupina
traktorů T2,VALPADANA 1550,italský typ, cca 990.tis kč, dodatečně se dokoupí sypač
+ sněhová fréza
Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene se Správou železnic – protlaky –
smlouva o smlouvě budoucí, zatím není stavební povolení
Schválení přebytku hospodaření v Mateřské škole v L.O. za rok 2011 ve výši 11.510,17
kč, 7 tis.kč do rezervního fondu, 4.510,17 kč do fondu odměn
Schválení smlouvy na výstavbu chodníků na hřbitově, + schválení koupě nového
programu na registraci a platbu poplatků z hrobů v hodnotě cca 2500 kč
Schválení dodatku č.3 ke směrnici o cestovních náhradách (sbírky 262/2006 st.)

Schválení smlouvy na zhotovení topení s firmou FASCO pro klubovnu v KD v L.O.
Schválení smlouvy na zateplení stropů s firmou p.Lízra a p.Jiráska pro klubovnu v KD
Schválení objednávky na opravu komína v KD s p.Šabatou
Schválení podání žádosti do 23.2.2012 na opravu sociálního zařízení z rozpočtu
Liber.kraje v programu G99, 130-140 tis.kč,
Zápis bude k dispozici do 1 týdne.
Diskuse – p.Dohnal – přidat 1 kontejner na sklo ke KD
p. Nosková – již se zjišťovalo , pronájem je drahý, zkusí se zjistit
znova, kdyby se sklo třídilo, jaká by byla cena za nájem, svoz skla je na zavolání, svoz
PET lahví za 28 dní, ověříme další možnosti
- p.Hradecký – vodovod, hydranty – některé nelze najít, jsou zarostlé, některé
jsou poničené , jsou neoznačené
p.Lízr – vše je třeba udělat, domluví se termín a realizace
provedení
Hlasování o usnesení č.17-č.31 ze dne 16.3.2012
Pro 6 hlasů

Proti 0 hlasů

Zápis provedla H.Háková

Zdržel se 0 hlasů

