Zpráva o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání.
.
Poslední zasedání ZO se konalo dne 18.9.2009 v KD Žďár. Hlavním bodem bylo projednání a
schválení zřizovací listiny pro příspěvkovou organizaci – Mateřskou školu v Levínské
Olešnici. Důvodem ke změně a schválení nové zřizovací listiny byla radikální změna v platné
legislativě. V té byly mimo jiné změny stanovena práva a povinnosti ředitele MŚ. Dále bylo
projednáno a schváleno zvýšení nájemného v některých resp. starších bytech ve vlastnictví
obecního úřadu. Také byl schválen příspěvek na pořízení zeleně k kostelu Všech Svatých
v Levínské Olešnici ve výši 10 000,-Kč. Schválen prodej obecního majetku v souladu
s veřejnou nabídkou. Byla schválena rozpočtová změna č. 2.projednáno vypsání inventarizace
v obecních lesích k 31.10.2009. Projednána nabídka na administraci žádosti na rozvoj
infrastruktury a vzhledu obce firmou MBA Suchomel a Nýdrle. Ta byla zpracována a žádost je
podána na ZIF MZ ČR v Hradci králové. Žádám o zařazení do usnesení. Byla zveřejňena
nabídka na prodej obecního majetku pod bytovkou. Toto je předmětem usnesení.Byly
doplňeny podklady pro schvalovací řízení, resp. uzemní rozhodnutí na akci – dokončení
veřejného vodovodu. K 1.11.2009 byla zprovozněna datová schránka obecního úřadu. Toto je
povinnost ze zákona, další krok který musí následovat je zavedení spisové služby. Jedná se
opět o povinnost ze zákona. Spisová služba v elektronické podobě bude realizována a
prováděna na pracovišti místostarosty. Z tohoto důvodu jsem na tomto pracovišti provedl
náhradu PC za výkonnější, dále byl nainstalován siťový zálohovací disky. Ten bude sloužit
pro zálohování dat ze všech pracovišť obecního úřadu a příspěvkové organizace. Žádám o
schválení této investice cca 25 tisíc. Velice důležitou činností obecního úřadu bylo zajištění
dokončení územního plánu obce. Dne 1.10.2009 bylo zorganizováno veřejné projednání
návrhu územního plánu. Připomínky byly schváleny dotčenými orgány a zapracovány do
konečné verze územního plánu. Ten v této konečné podobě předkládám dnešnímu zasedání ke
schválení. V měsíci září jsem byl pozván na pracoviště ministerstva vnitra ke kontrole našeho
jednacího řádu. S výsledkem byli zastupitelé seznámeni, novou verzi obdrželi k prostudování.
Tuto tedy předkládám ke schválení dnešním usnesením.
Toto je jenom dílčí zpráva za poslední období. Zpráva o činnosti za rok 2009 bude v dalším
zasedání. Děkuji za pozornost, případné dotazy prosím v diskuzi.
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