Usnesení
z 8. zasedání zastupitelstva Obce Olšany, konaného dne 14. 12. 2015
v Olšanech
------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce v Olšanech
1. Schvaluje
1. Čerpání rozpočtu za III/IV 2015
2. Provoz kina na rok 2016, stanovení nájemného na rok 2016 ve výši Kč 15.000,splatnost do 31. července 2016
3. Rozpočtové provizorium na rok 2016, rozpočtová pravidla viz příloha
4. Finanční rezervu 200.000,- Kč pro zajištění inženýrské činnosti a administraci dotace
na akci „Přístavba nové mateřské školy ke stávající budově ZŠ Olšany „
5. Dohodu o zániku sdružení pro vedení sociálního fondu z 2. 1. 1997
uzavřenou mezi obcemi Bohdíkov, Bohutín, Olšany, Bušín a Ruda nad Moravou
6. Zřízení nového sociálního fondu obce s datem po zániku sdružení obcí z 2. 1. 1997
7. Smlouvu o pojištění obecního majetku s pojišťovnou Generali, a.s.
8. Smlouvu o dodávce plynu nejvýhodnější nabídce pro další období – firmě ČEZ
10. Schválení „Změny územního plánu č. 1 Olšany formou opatření obecné
povahy, které je přílohou usnesení, dle § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a dále dle § 171-174 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.
11. Žádost o finanční příspěvek ve výši Kč 2.329,88 pro Komunitní školu Olšany
12. Souhlas Obce Olšany s přístupem Obce Jakubovice do Svazku obcí regionu Ruda
13. Plán inventur na rok 2015
14. Příspěvek na obědy pro zaměstnance Obce Olšany a uvolněné zastupitele od 1. 1. 2016
ve výši Kč 25,- Kč/1 oběd

2. Neschvaluje
9. Prodej části pozemku p. č. 350/5 k. ú. Klášterec manželům Knápkovým, Klášterec
čp. 19

3. Bere na vědomí
1. Rozpočtové změny č. 8, 9 a 10
2. Zřízení fondu pro opravy a obnovu vodovodu a kanalizace
4. Ukládá

Brokeš Ladislav
místostarosta

Ing. Janderka Aleš
starosta

