Zápis z 3.zasedání ZO Levínská Olešnice
konaného dne 18.9.2009
Místo konání: Kulturní dům ve Žďáře
Program: dle pozvánek
Přítomni: p. Lízr A., Pospíšilová V., Háková H., Sucharda P., Martinek T., Lukeš S.
Omluven: Hradecký M.

1. Schůzi zahájil starosta obce. Je 85,7 % účast zastupitelů, zastupitelstvo je usnášení
schopné
Zapisovatelka: Háková H.
Ověřovatelé zápisu: Pospíšilová V., Sucharda P.

2. Volba komise pro usnesení - Lukeš S., Martinek T., Votoček S.ml.
Kontrola usnesení z minulého zasedání: body splněny
Doplnění programu : Zřizovací listina PO MŠ
Zvýšení nájmu u obecních bytů od 1.1.2010
Příspěvek na výsadbu zeleně u kostela v Lev.Olešnici
Inventarizace – obecní lesy
Schválení programu 85,7% hlasy.

-

3. Zpráva o činnosti obecního úřadu za 1.pololetí 2009
silnice Žďár Lev.Olešnice u Zefy – zaměření 50-60 tis.Kč
nový projekt obecní cesty ve Žďáře a v Levínské Olešnici opravy a výsadba zeleně

4. Rozpočtová změna
Seznámení s rozpočtovou změnou č.2/2009, z důvodů přijetí dotace na Czech POINT
Schválení rozpočtové změny 85,7% hlasy.

5. Prodej pozemk.parcely – majetek obce KÚ LO č.1458 cena 20,-Kč/m2
Schváleno 85,7% hlasů.

6.Projednání zřizovací listiny pro PO MŠ – p.Pospíšilová seznámila s návrhem ZL
-

ředitelka jedná podle této listiny, jsou v ní její pravomoce
majetek movitý – půjčený, stará se o něj
dodržovat všechny předpisy – hygiena,protipožární atd.
hlídat dlužníky, nesmí pronajímat zapůjčené prostory
dary do 5 tis.Kč nemusí schvalovat zřizovatel

Zřizovací listina schválena 85,7% hlasů.

7.Jednostranné zvýšení nájemného – týká se starších obecních bytů a to na OÚ a
v KD LO
K navýšení dojde od 1.1.2010.
Schváleno 85,7% hlasy.
8.Příspěvek na výsadbu zeleně u kostela v Levínské Olešnici
V rozpočtu je počítání s 15 tis.Kč
Ke schválení 10 tis.Kč
Schváleno všemi hlasy přítomných zastupitelů.

9.Vyhlášení inventarizace k 31.10.2009 v obecních lesích

10.Diskuze
p. Votoček – proč konec sběru tetrapaků – chyba datumu na letáčcích, svoz bude
probíhat až do konce roku 2009.
-

nebezpečný a velkoobjemový odpad bude probíhat v našich obcích v měsíci říjnu

-

byl nám přidělen Grand PO v částce 23 tis.Kč – řeší se co koupit

-

vlastní těžba dřeva v obecním lese – zatím ne, je vytěženo , prodává se za 500,-Kč

-

je potřeba starší lampy do Žďáru k výměně nefunkčních

p.Lízr – je možnost podat žádost na dotaci na opravu obecních cest a silnic ve Žďáře a
v Levínské Olešnici
ve Žďáře
v LO
celkem

2,136.295,- Kč bez DPH
1,449.713,- Kč bez DPH
3,586.008,- Kč bez DPH

540 tis. Kč by to stálo obec ( i s úhradou právníkům, firmě atd.)
Do usnesení nebylo rozhodnuto o této dotaci, pouze byl p.Lízr – starosta pověřen jednáním o
této akci.

11.Návrh na usnesení
S návrhem usnesení seznámil pan Lukeš Stanislav, proběhlo hlasování.
Usnesení schváleno 85,7 % hlasů.
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání.

V Levínské Olešnici 23.9.2009

Zapsala: Háková H.

Ověřovatelé zápisu:

