Zpráva o činnosti od minulého zasedání.
Poslední zasedání se konalo dne 25.6.2008. Zde bylo schváleno hospodaření obce za rok 2007 včetně
nápravných opatření vyplývajících z auditu hospodaření. Nápravná opatření jsou sice formálního
charakteru ale při opakování nedostatků při auditu může být obec postižena případnou pokutou. Za
průběžné plnění přijatých nápravných opatření odpovídá dílem ředitelka mateřské školy Levínská
Olešnice, předseda finančního výboru, účetní a starosta obce. Kontrolou plnění těchto přijatých opatření
je pověřen finanční výbor, který tímto žádám aby toto provedl dle plánovaných kontrol.
Výsledek hospodaření za rok 2007: byl schválen vyrovnaný rozpočet ve výši 3 658 000,-Kč. Skutečné
příjmy činily 7 434 000,- Kč a to z důvodu kalamity v lesním hospodářství v důsledku arkánu Kyryll.
Skutečné výdaje činily 4 434 000,.-Kč. Tento závěrečný účet byl schválen 7 hlasy tj. 100 %ty. Hajný
zpracoval a přednesl zprávu o průběhu likvidace kalamity v obecních lesích. Připomínám tedy tato čísla.
Zalesněno 6,98 ha lesa, vysázeno 20 925 ks stromků. Na zalesňování se podíleli. Firma Hradecký:
8 850ks, Hasiči Levínská Olešnice 2 900ks,Hasiči Žďár 700 ks, Myslivecké sdružení Roubena 1600 ks,
Myslivecké sdružení L.Olešnice 975 ks, Stanislav Lukeš 800 ks. Dále byla provedena ochrana kultur 850 m plotu a 1 700 ks plastových ochran , provedla firma Hradecký.
Přímé náklady na zalesnění: sadba 156 336,-Kč, práce 98 650,-Kč.= 254 650,-Kč. Nepřímé náklady –
krycí plasty -51 000,-Kč; pletivo 27 630,-Kč; rozvoz a zatloukání kolů 31 628,-Kč; pořez kolů 27 061,Kč;=137 319,-Kč . Celkové náklady na zalesnění po kalamitě tedy = 391 969,-Kč
Dále byl schválen pronájem bytu v KD Levínská Olešnice panu Vraštilovi a sl. Skřivánkové. Ten byl
předán prakticky až v měsíci srpnu. To proto, že zde probíhaly stavební práce s výměnou oken a montáž
nového topení. Také musela být opravena vodoinstalace a provedeny drobné údržbové práce, které si
provedl pan Vraštil sám. Náklady na zmíněné práce činily .:okna s výměnou 57 000,-Kč; 75 000,-Kč
výměna topení.
Byl schválen výsledek výběrového řízení z FRB, smlouva s Pavlem Dohnalem a Martinou byla
uzavřena 3.9.2008 na částku 35 000,-Kč, prostředky jsou poukázány na jeho účet v bance.
V průběhu roku byly podány žádosti o dotace a granty. S některými jste byli již seznámeni, některé byly
podány teprve v měsící srpnu tohoto roku. Z dotací, které jsou na tento rok již podepsány a schváleny
jsou to: Knihovnický program
17 000,-Kč
Oprava budovy Mš Levínská Olešnice
152 000,-Kč
Fond požární ochrany
52 300,-Kč
Dostavba vodovodu projekt 313 200,-Kč
Obnova lesního potenciálu po orkánu Kyrill
312 000,-Kč
Oprava drobné sakrální stavby Žďár
27 000,-Kč
Pracoviště CZECHPOINT
52 000,-Kč
Územní plán
112 000,-Kč
1 037 300,-Kč

Výměna veřejného osvětlení (2007)
Oprava budovy obecního úřadu (žádost)
Lesní hospodářský plán(žádost)

250 000,-Kč
980 000,-Kč
70 000,-Kč

Tedy z 11 žádostí je již schváleno 9, které jsou v běhu a jsou realizovány. Uvedená čísla znamenají
zajistit přibližně stejný podíl financí z obecního rozpočtu.
Dotované akce zasahují do velmi široké oblasti které obecní úřad zajišťuje. Z uvedených počtů
schválených dotací lze dojít k jednoznačnému závěru. Obecní úřad byl v tomto roce se žádostmi velice
úspěšný. Ano je to mimořádný rok na dotace. Podáním žádosti a podepsáním smlouvy s poskytovatelem
ale vše nekončí. Je to teprve začátek všech nastávajících problémů a komplikací. Je třeba zajistit
dodavatele prací, vše řádně vyúčtovat a připravit dokumentaci ke kontrole. Nezainteresovaný pozorovatel
si jednoduše řekne no a co na tom je složitého a dramatického. Na to Vám jednoduše odpovím. Všechno.
Zde jde o slovíčka, uvedené data, formality atd. Nehledě na obrovskou časovou náročnost této činnosti.
Navzdory všem těmto peripetiím již některé dotace začínáme vyúčtovávat a připravovat dokumenty
k poslední kontrole poskytovatele.

Již v měsíci říjnu započaly přípravy pro říjnové volby do zastupitelstev krajů. Příprava voleb je taktéž
velmi časově náročná. Hlavní úkoly padají ze zákona na starostu obce. Ten stanoví nejmenší počty
volebních komisí, jmenuje zapisovatele voleb, ustavuje a doplňuje volební komise, zajištuje volební
místnosti a nerušený průběh voleb. Toto zmiňuji jenom proto, že tato činnost sahá nad rámec běžného
provozu obecního úřadu, zabere mnoho času který potom chybí k vyřizování dalších záležitostí
týkajících se obce. V naší obci budou volby probíhat tak jako obvykle ve dvou volebních okrscích a to
zde ve Žďáře a v Levínské Olešnici. Potřebné instrukce pro voliče jsou postupně dle časového
harmonogramu zveřejňovány na úředních deskách včetně el. úřední desce.
Pokud jde o větší investiční akci je to vodovod pro Žďár. Zde probíhají jednání s vlastníky dotčených
pozemků. Po zajištění potřebných smluv bude probíhat územní řízení. Toto je však běh na dlouhé trati.
Přesto doufám, že koncem roku bude stavební povolení zajištěno.
Když obecní úřad před časem zaváděl službu pro občany ověřování listin a podpisů byla zde určitá
skepse, že toto není až tak potřeba a že se to nevyužije. Pravý opak je skutečností. Dnes je tato služba již
chápána jako samozřejmá. Naši občané pro ověření nemusí nikam na další úřady cestovat. Proč toto ale
zmiňuji. Jak jste si jistě všimli v rozpisu získaných dotací se objevila položka 52 000 na zavedení
CZECHPOINTU. Tuto službu budou moci využít ti co potřebují výpis z katastru nemovitostí, výpis
z trestního, obchodního rejstříku, podání žádosti na živnostenský úřad, výpis ze ŽJ atd. Věřím, že
postupně budou tyto možnosti ještě rozšířeny o další možnosti.
Zavedením této další služby je to opět cesta k občanovi tj. k Vám kteří tyto služby využijí a potřebují.
V této zprávě jsem se zabývaljenom v krátkosti té nejdůležitější a aktuální problematiky. Samozřejmě,
pokud někdo bude chtít více nebo jiné informace jsem k dispozici v diskuzi.
Děkuji za pozornost A.Lízr
V Levínské Olešnici 19.9.2008

