Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Obec Olešná
Olešná č. p. 8
269 01 Rakovník

Zápis z 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce (5/2021)
konaného dne 15.12.2021 od 18:00 hod. v místní sokolovně
Navržený program:
1)
2)
3)
4)

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
Rozpočet na rok 2022
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z
nemovité věci
5) Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
6) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
7) Ceník služeb na zajištění sběru, svozu, využití a odstranění komunálního odpadu
8) Ceník ke smlouvě o převzetí a odvozu složek z odděleného sběru komunálního
odpadu
9) Dohoda o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby
10) Vybudování optické sítě v obci
11) Různé
a) Změna dodavatele služby – datové připojení budovy OÚ
b) Změna dodavatele el. energie pro odběrná místa obce Olešná
c) Platba poplatku za čištění domovních čerpacích jímek
d) Rekonstrukce (stavební úpravy) jídelny ZŠ Olešná – navýšení ceny z důvodu
havarijního stavu
e) Dodatek č. 1, ke smlouvě o dílo „Opravy a údržba čerpací technologické části
domovních čerpacích jímek včetně příslušenství“.
f) Rozpočtové opatření č. 6, 7, 8
g) Rema Systém a.s. – zpětný odběr výrobků s ukončenou životností
h) Pravomoc starosty
i) Veřejnoprávní smlouva s FC PÁSOVÁ OCEL OLEŠNÁ
j) Veřejnoprávní smlouva s TJ SOKOL OLEŠNÁ
12) Diskuze
13) Závěr
1) Zahájení
Starosta zahájil 22. veřejné zasedání ZO (5/2021) a přivítal všechny přítomné a konstatoval,
že zasedání ZO je usnášeníschopné.
Přítomno: 8 členů ZO: J. Nový, Z. Červenka, F. Itner, M. Ohnemichl, M. Křížová, V. Čadek,
E. Fastová, K. Ivančík.
Omluveni: V. Pavlíček
Starosta navrhuje ověřovatele zápisu: F. Itnera a Z. Červenku
Návrh USNESENÍ 48/21
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ZO schvaluje navržené ověřovatele zápisu: F. Itnera a Z. Červenku
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Dále starosta přítomné seznámil s navrženým programem zasedání ZO.
Návrh USNESENÍ 49/21
ZO schvaluje navržený program ZO Olešná.
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

2) Kontrola usnesení z posledního veřejného zasedání ZO
Návrh USNESENÍ 50/21
ZO bere na vědomí informaci, že z úkolů z 21. veřejného zasedání ZO jsou splněny.

3) Rozpočet obce na rok 2022
Návrh USNESENÍ 51/21
ZO schvaluje rozpočet obce Olešná na rok 2022 jako vyrovnaný. Rozpočet bude přílohou
zápisu z veřejného zasedání ZO.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Usnesení bylo přijato

Zdržel se: 0

4) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z
nemovité věci
Návrh USNESENÍ 52/21
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci s účinností od 1.1.2022. Ceník bude přílohou zápisu z veřejného
zasedání ZO.
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Usnesení bylo přijato.
5) Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Návrh USNESENÍ 53/21
ZO schvaluje obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství s účinností od 1.1.2022.
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

6) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
Návrh USNESENÍ 54/21
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů s účinností od 1.1.2022.
Nově je poplatek za jednoho psa stanoven na 75,-Kč/rok a za druhého a dalšího následujícího
psa 100,-Kč/rok.
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

7) Ceník služeb na zajištění sběru, svozu, využití a odstranění komunálního odpadu
Návrh USNESENÍ 55/21
ZO bere na vědomí ceník služeb na zajištění sběru, svozu, využití a odstranění komunálního
odpadu od zhotovitele Marius Pedersen a.s..

8) Ceník ke smlouvě o převzetí a odvozu složek z odděleného sběru komunálního
odpadu
Návrh USNESENÍ 56/21
ZO bere na vědomí ceník ke smlouvě o převzetí a odvozu složek z odděleného sběru
komunálního odpadu od zhotovitele Marius Pedersen a.s..

9) Dohoda o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby
Návrh USNESENÍ 57/21
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ZO bere na vědomí dohodu o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby – o zajištění
komplexního odpadového hospodářství obce Olešná od zhotovitele Marius Pedersen a.s.

10) Vybudování optické sítě v obci
Návrh USNESENÍ 58/21
ZO schvaluje záměr vybudování optické sítě v obci Olešná zhotovitelem, CB Computers v. o.
s., IČ: 25134361, DIČ: CZ25134361 za předpokladu, že ve smlouvě o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, budou doplněny tyto
náležitosti:
-

čísla dotčených pozemků
dohodnutá jednorázová částka za zřízení služebnosti činí 40.000,- Kč
časový harmonogram jednotlivých větví
do práv a povinností doplnit, že za předpokladu nedodržení a neplnění smluvních
závazku, možno odstoupit od smlouvy o dílo
doplnění zmiňovaného výkresu, napojení lokality Poustka dalším subjektem

V případě, že nedojde k doplnění shora uvedených náležitostí, usnesení ZO 58/21 bude
revokováno.
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

11) Různé
a) Změna dodavatele služby – datové připojení budovy OÚ
Návrh USNESENÍ 59/21
ZO schvaluje připojení budovy obecního úřadu bezdrátovým internetem od firmy CB
Computers v.o.s., Ottova 222, 269 01 Rakovník s tarifem HOME PRO 40M, za částku 498,Kč s rychlostí 100/50 Mbit. Dále ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1 (E. Fastová)

Usnesení bylo přijato.
b) Změna dodavatele el. energie pro odběrná místa obce Olešná
Návrh USNESENÍ 60/21
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ZO schvaluje uzavření smlouvy o odběru el. energie se společností ČEZ a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy.
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

c) Platba poplatku za čištění domovních čerpacích jímek
Návrh USNESENÍ 61/21
ZO bere na vědomí průběh čištění čerpacích jímek a výběr poplatku za tuto práci a to buď
hotovosti v budově OÚ a nebo převodem na účet od majitelů nemovitostí již vyčištěných
čerpacích jímek.

d) Rekonstrukce (stavební úpravy) jídelny ZŠ Olešná – navýšení ceny z důvodu
havarijního stavu
Návrh USNESENÍ 62/21
ZO bere na vědomí nepředpokládané navýšení ceny v rámci stavební akce „rekonstrukci
školní jídelny“.

e) Dodatek č. 1, ke smlouvě o dílo „Opravy a údržba čerpací technologické části
domovních čerpacích jímek včetně příslušenství“.
Návrh USNESENÍ 63/21
ZO bere na vědomí přesun toho bodu na některé následující zasedání.

f) Rozpočtové opatření č. 6, 7, 8
Návrh USNESENÍ 64/21
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6, 7, 8. Rozpočtová opatření budou přílohou
zápisu z veřejného zasedání.

g) Rema Systém a.s. – zpětný odběr výrobků s ukončenou životností
ZO pověřuje místostarostku k podpisu smlouvy s Rema systém a.s..
Návrh USNESENÍ 65/21
Hlasování:
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Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

h) Pravomoc starosty
Návrh USNESENÍ 66/21
ZO schvaluje starostovi obce Bc. Jaromírovi Novému pravomoc ke schvalování:
a) veškerých účelových dotací, které se dále řídí dotačním titulem
b) výdajů mezi paragrafy rozpočtu do výše 50.000,- Kč po celý rok 2022
c) v případě havárie, mimořádné události a jiných nepředvídatelných škod, může částka
převýšit stanovený limit 50.000,- Kč
d) přijetí darů do 50.000,- Kč. Po podpisu smlouvy o přijetí daru starosta následně na
nejbližším zasedání ZO bude ZO informovat o přijatém daru
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

i) Veřejnoprávní smlouva s FC PÁSOVÁ OCEL OLEŠNÁ
Návrh USNESENÍ 67/21
ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s FC PÁSOVÁ OCEL OLEŠNÁ na částku
69.000,- Kč na činnost.
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

j) Veřejnoprávní smlouva s TJ SOKOL OLEŠNÁ
Návrh USNESENÍ 68/21
ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s TJ SOKOL OLEŠNÁ na částku 27.000,- Kč
na činnost.
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

12) Diskuze
13) Závěr
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Závěr
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