Zápis z 2.zasedání ZO Levínská Olešnice
konaného dne 25.6.2009
Místo konání: Kulturní dům Levínská Olešnice
Program: dle pozvánek
Přítomni: p. Lízr A., Pospíšilová V., Háková H., Hradecký M., Sucharda P., Martinek T.,
Lukeš S.

1. Schůzi zahájil starosta obce. Je 100% účast zastupitelů, zastupitelstvo je usnášení
schopné
Zapisovatelka: Crhová J.
Ověřovatelé zápisu: Sucharda P., Martinek T.

2. Volba komise pro usnesení Hradecký M., Lukeš S., Votoček S.ml.
Kontrola usnesení z minulého zasedání: bod 4, 5, 12 je v rozpracovanosti, ostatní
splněno.
Doplnění programu o schválení rozpočtové změny č.1,
bod 6. různé rozšířit o projednání investice do programového plánu na komunikaci
ZEFY.
Schválení programu 100% hlasy.
3. Zpráva o činnosti obecního úřadu
Byl vypracován závěrečný účet za rok 2008.
Zalesňování po kalamitě Kyril provedla fa Hradecký, hasiči Lev.Olešnice a Žďár a
myslivecké sdružení.. Byla provedena ochrana kultur .391.969,- Kč byly celkové náklady
na odstranění kalamity.
Poskytnuté dotace v roce 2008: knihovnický program
Výměna oken MŠ
Fond PO
Dostavba vodovodu
Oprava sakrální památky

17 tis.Kč
152 tis.Kč
52,3 tis.Kč
313,2 tis.Kč
27 tis.Kč

do 7.09
do 09

V roce 2007 ztráta na vodném činila více jak 50 tis.Kč, za rok 2008 byla 67.082,- Kč.
Na příští schůzi zastupitelů – projednat cenu vody.
Majetek řádně evidován, k 31.12.2008 byla řádně provedena inventarizace, nepotřebný –
rozbitý majetek vyřazen ze stavu likvidační komisí.

Zavedená služba Czech POINT na našem úřadě – možno udělat výpis z katastru nemovitostí,
výpis z trestního rejstříku, výpis bodového ohodnocení.
- OÚ vystaví tiskopis,který má ověřovací doložku a je právoplatný.
Služba je zprovozněna od konce roku 2008.
4. Závěrečný účet obce
Příjmy splněny na 99,3%
Výdaje
na 78,81%
Fond rozvoje bydlení k 31.12.2008 423.929,35 Kč.
Výsledek hospodaření Příspěvkové organizace je 16.564,28Kč.
p.Pospíšilová seznámila s výsledkem kontroly – auditu na obecním úřadě.
- nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet bez výhrad 100% hlasy.
Byl proveden audit v MŠ – provedl p,Pitro
Závěr a opatření : nedošlo k vyřazení majetku z účetnictví,výpůjčku ½ budovy
s hospodář.budovou doplnit smlouvou o výpůjčce.
Byla projednána rozpočtová změna č.1
Rozpočtová změna shválena 100% hlasy.
Půjčka z FRB
Proběhlo výběrové řízení, přihlásila se paní Hylmarová, půjčku žádá na výstavbu čističky
odpadních vod.
Půjčka by měla být poskytnuta ve výši 35 tisíc Kč.
Schváleno 100% hlasy.

5.Projednání převodu komunikace z vlastnictví PF ČR.
Komunikace kolem ZEFY – značná výměra ve vlastnictví PF ČR.
PF nabízí pozemky ve veřejné nabídce, převedl by pozemky bezúplatně.
Proběhlo měření – naměřeny velké rozdíly ve výměrách , po dopracování se k převedení
pozemku ZO schválí převedení pozemku 1374/1.
Pozemek na Veselce v trase vodovodu majetek PF, geometricky se povede oddělit p.č. 608/2
( pod vysokým napětím) – bezúplatný převod pozemku pro veřejně prospěšnou práci.
Geometrický plán zhotoven.
Dalším podkladem je schválený územní plán.
Proběhlo hlasování o schválení investice na zaměření parcely č.1371.
Schváleno 100% hlasy.

6.Různé
Schválení dodatku č.1 – sazba základní náhrady za stravné ke směrnici o poskytování
cestovních náhradách.
Schváleno 100% hlasy.
Převody pozemků u hájenky Žďár č.p.47 1000,-m
díly u řadovek v Levínské Olešnici
Odprodej parcely č. 1458 – pěšina mezi č.p. 30 a 32 – ostatní komunikace
Schválení záměru odprodeje pozemku 1458 – ostatní plocha 100% hlasy.

7. Diskuze
Nikdo se nepřihlásil.
8. Usnesení, závěr
p. Hradecký seznámil přítomné s návrhem na usnesení
Usnesení schváleno 100% hlasy.
Starosta obce ukončil zasedání a poděkoval za účast všem přítomným.

V Levínské Olešnici 2.7.2009

Zapsala: Crhová

Kontrolu zápisu provedl:

