Zápis z 1.zasedání ZO Levínská Olešnice
konaného dne 6.3.2009
Místo konání: Kulturní dům Levínská Olešnice
Program: dle pozvánek
Přítomni: pp.Lízr A., Pospíšilová V., Háková H., Lukeš S., Hradecký M., Sucharda P.,
Martinek T.
1. schůzi zahájil starosta obce. Je 100% účast zastupitelů, zastupitelstvo je usnášení
schopné.
Zapisovatelka: Crhová Jitka
Ověřovatelé zápisu: Hradecký M., Lukeš S.
2. volba komise pro usnesení – Sucharda P., Martinek T., Tuma J.
Doplnění programu – inventarizace majetku
Schválení odměn ZO od 1.3.2009
Prohlášení zvoničky ve Žďáře za kulturní dědictví
Oslavy výročí železnice
Převod majetku
Schválení programu 100% hlasy
Kontrola usnesení z minulého zasedání: všechny body splněny
3. Činnost obecního úřadu od minulého zasedání
K 27.2 2009 byly vypracovány žádosti o dotace
- kulturní dům Lev.Olešnice - rekonstrukce soc.zařízení, kuchyňky, ozvučení
zasedací místnosti, oprava komínů nákl. 400 tis.Kč
-

veřejný rozhlas pro obec Žďár i Levínská Olešnice
nákl. 490 tis.Kč

-

Fond požární ochrany - další doplnění výbavy pro požární jednotku ( obleky,
rukavice, obuv)
nákl. 80 tis.Kč

-

zapojení dětí a mládeže do projektování školního hřiště nákl.135 tis.Kč

Příprava podání dotace
- zateplení budovy obecního úřadu, výměna oken a tepelného zdroje
- žádost na obnovu kříže a opravu zvoničky ve Žďáře
- oprava Božích muk u Šimůnkových – je třeba nechat zaměřit umístění

4. Rozpočet na rok 2009
Seznámení s návrhem rozpočtu na rok 2009 p. Háková
Rozpočet schválen v částce 6,204.300,- Kč jako schodkový s dorovnáním výdajů
v příjmech zůstatkem z bankovního účtu.
Rozpočet schválen všemi hlasy = 100%
-

p.Háková seznámila s výsledkem inventarizace majetku za rok 2008.
Dokladová inventura – vysoké pohledávky – obeslat dlužníky upomínkou
s doručenku – zodpovídá účetní
V polovině roku kontrola provedení upomínek – finanční výbor p.Háková

Zastupitelé schvalují výsledek inventarizace 100% - 7 hlasy
5. Schválení rozdělení přebytku hospodaření přebytku příspěvkové organizace
v částce 16.564,24 Kč. Přebytek bude převeden do rezervního fondu.
Schváleno 7 hlasy = 100%
6. Různé
- Prohlášení zvoničky ve Žďáře za kulturní dědictví obce Levínská Olešnice.
Schváleno 7 hlasy = 100%
-

Od 1. března budou navýšeny odměny zastupitelstvu obce dle zák.č.20/2009Sb.
Schváleno 7 hlasy

-

Převedení hlavní cesty ve Žďáře k Pavlům a k Peterkovým bezúplatně
z Pozemkového fondu.
Schváleno 7 hlasy = 100%

-

Na obecním úřadě je v provozu Czech POINT
Možno provádět výpisy z katastru nemovitostí 100,- Kč
Výpisy trestných bodů
100,- Kč
Výpisy z rejstříku trestů
50,- Kč
Starosta obce seznámil zastupitele s podmínkami rozhodnutí o udělení dotace na
modernizaci Czech POINT
Podání žádosti o dotaci na Czech POINT s elektronizací úřadu přes úřad 3.stupně
– MěÚ Jilemnice
Převody majetku – u nové bytovky č.p. 170 – 175 Levínská Olešnice
u rodinného domu ve Žďáře – prodej pozemku opravit proti
vyhlášce na cenu dohodou.

-

pan Ing.Tauchman - dodal informaci o historickém vlaku, který by měl obcí
projíždět 1.5.2009 – oslavy trati Pardubice Liberec, bude vydán jízdní řád a
brožurka, máme se rozhodnout zda se účastníme této oslavy se zastávkou
vlaku v Levínská Olešnici
připojíme se k oslavám, příspěvek na akci maximálně 8 tis. Kč
Schváleno zastupiteli -7 hlasů = 100%

Bezúplatný převod hřbitova od Římskokatolické farnosti Nová Paka na obec.
Schváleno 7 hlasy.
7. Diskuze
p. A.Lízr seznámil s programem obnovy venkova
- životní prostředí
- infrastruktura
- kulturní vyžití
- sportovní akce
8. Usnesení , závěr
Pan Sucharda seznámil s návrhem na usnesení , starosta nechal o návrhu hlasovat.
Usnesení schváleno 100 %
Starosta obce ukončil zasedání a poděkoval za účast všem přítomným.

V Levínská Olešnici 11.3.2009
Zapsala : Crhová
Kontrolu zápisu provedl :

