Obec Horní Olešnice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přijatá usnesení
z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Olešnice, konané dne 31. 07. 2018
od 17 hodin v zasedací místnosti čp. 2 v Horní Olešnici
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice se na svém 6. veřejném zasedání konaném dne 31.07.2018
v zasedací místnosti čp. 2 v Horní Olešnici usneslo:
1. určilo ověřovatele zápisu Martina Krafka a Petra Jarého a zapisovatelem Marcelu Linkovou
usnesení č. 6/01/2018
2. schválilo následující program zasedání:
1. zahájení, kontrola usnesení
2. vymezení jednotek v čp.10 v Horní Olešnici, žádost o převod bytu v čp.10 v Horní Olešnici
3. návrh na odkoupení p.p.č.98/1 k.ú.Zadní Ždírnice
4. zápis z hodnocení nabídek na pronájem st.p.č.126, p.p.č.228,239/3 a 206/2 k.ú. Horní
Olešnice a p.p.č.49/2 v k.ú. Přední Ždírnice, prodej multif.zařízení MFL OKI
5. výběrové řízení – „Snížení energetické náročnosti – etapa II.“- kulturní dům v Horní Olešnici
6. dražební vyhláška č.j.158 EX 139/14-71
7. vnitřní směrnice Obce Horní Olešnice
8. různé informace, žádosti
9. rozpočtové opatření č.11 a 12/2018
10. diskuze, závěr
usnesení č. 6/02/2018
3. vzalo na vědomí plnění usnesení z minulého veřejného zasedání
4. schválilo záměr odkoupení p.p.č.98/1 v k.ú. Zadní Ždírnice a uložilo starostce projednání kupní
ceny
usnesení č. 6/03/2018
5. schválilo pacht p.p.č.228 v k.ú. Horní Olešnice dle zápisu z hodnocení nabídek. Dále schválilo
pachtovní smlouvu a uložilo starostce její uzavření
usnesení č. 6/04/2018
6. schválilo Protokol z otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci „Snížení energetické
náročnosti – etapa II.“- kulturní dům v Horní Olešnici. Dále schválilo smlouvu o dílo a uložilo
starostce její uzavření
usnesení č. 6/05/2018
7. schválilo vnitřní směrnice Obce Horní Olešnice pro rok 2018
usnesení č. 6/06/2018
8. schválilo řešení havarijní situace (zřízení nového odběrného místa el.energie, vyhotovení
projektové dokumentace pro výstavbu vodárny, jednání s dotčenými orgány aj.) a uložilo
starostce a místostarostovi zajištění
usnesení č. 6/07/2018
9. schválilo podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí
poskytovaná prostřednictvím krajů z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR
usnesení č. 6/08/2018
10. schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č.36/18/BVB/MS
a uložilo starostce její uzavření
usnesení č. 6/09/2018
11. schválilo Plán rozvoje sportu obce Horní Olešnice
usnesení č. 6/10/2018
12. schválilo rozdělení p.p.č.62/2 v k.ú. Zadní Ždírnice a uložilo starostce zajištění všech potřebných
povolení a vyhlásit záměr prodeje nově vzniklé p.p.č.62/5 v k.ú. Zadní Ždírnice
usnesení č. 6/11/2018
13. schválilo rozpočtové opatření č.12 rozpočtu 2018
usnesení č. 6/12/2018
14. vzalo na vědomí informace:
- Zápis z předchozího veřejného jednání zastupitelstva obce
- žádost o převod bytu v čp.10 v Horní Olešnici
- dražební vyhláška č.j.158 EX 139/14-71
- snížení energetické náročnosti budovy kulturního domu čp.11 v Horní Olešnici
- žádost Hospicu Anežky České, Červený Kostelec o dotaci, dar
- návrh železničního jízdního řádu 2019 v KHK
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zakoupení 10 ks odpadkových košů
Program rozvoje obce
cenová nabídka na opravu místní komunikace od čp.59 k čp.11 ve Ždírnici
rozpočtové opatření č.11 rozpočtu 2018 v pravomoci starostky obce

Usnesení bylo vyhotoveno dne: 31. 07. 2018
Zapisovatelka a starostka:

Marcela Linková

……….. ………………………..

Ověřovatelé:

Martin Krafek

………………………………….

Petr Jarý

………………………………….

2

