Dílčí zpráva o činnosti od minulého zasedání.
Poslední zasedání v roce 2007 se konalo dne 12.12.2007. Bylo přítomno 7 zastupitelů tj. 100%
účast.
Na tomto zasedání byla schválena vyhláška – poplatek ze psů a vyhláška stanovení poplatku za
systém svozu komunálního odpadu. Tyto vyhlášky nabyly platnosti k 1.1.2008, jsou schválené
ministerstvem vnitra. Byly zveřejněny na úředních deskách a internetových stránkách obce. Zde
jsou kdykoli k dispozici.. Také zápisy ze zasedání, usnesení, zprávy o činnosti jsou instalovány na
stránkách obce pro potřebu občanů. Uvedené dokumenty jsou rovněž k dispozici na obecním úřadě.
Dále bylo schváleno rozpočtové provizorium na rok 2008, budování veřejného rozhlasu pro obě
části obce, zvýšení nájemného v obecních bytech, zvýšení vodného. Dále bylo schváleno podání
žádosti o dotaci z POV ministerstva zemědělství. Tolik jenom v krátkosti k minulému zasedání. Ze
zasedání byl pořízen zápis, podepsán ověřovateli tudíž zápis je možno považovat za platný.
Zasedání přijalo usnesení, kontrolu v následujícím programu.
Po uvedeném zasedání probíhala činnost obecního úřadu dle potřeb zajištění schválených usnesení a
zajištění chodu obecního úřadu. Finančním výborem ve spolupráci s paní účetní byl připraven návrh
rozpočtu na rok 2008. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný to znamená výdaje se rovnají příjmů
obce. Přebytek z minulého roku není v rozpočtu zapojen. Dále byly připravovány podklady
k dalším žádostem o dotace jako:
1. oprava drobných sakrálních staveb ve volné přírodě , na dvě stavby resp. Boží muka u
Žďáru a u vysokého napětí ke Studenci.
2. neinvestiční dotace na výměnu oken v Mateřské škole
3. investiční dotace na rekonstrukci vytápění kulturních domů
4. příspěvek na požární ochranu z fondu LK
5. dotace na projektovou dokumentaci na propojení vodovodů Levínská Olešnice-Žďár
Žádosti jsou k dnešnímu dni podány, žádám aby bylo dáno do usnesení – zastupitelstvo schvaluje
podání uvedených žádostí. V případě příslibu dotace bude nutno připravit rozpočtové opatření
týkající se částky potřebné k dofinancování případné dotace.
Pokud jde o navýšení ceny za vodné je provedena kalkulace reálných nákladů. Doporučuji cenu
uvést do reálu, tzn. Dopočítat na náklady i přes to, že na minulém zasedání bylo schváleno navýšení
pouze o zdražení energie. Cena na výrobu 1 m3 vody je v podmínkách našich vodovodů poměrně
nízká, bohužel jsme se přiblížili ke ztrátám cca 40 % což v konečném výsledku cenu za vodu
zdraží. Také požadavek zákona o plánu financování obnovy vodovodů nemůžeme přehlížet. Bude
tedy třeba vytvořit určitý finanční fond rezervovaný na potřebnou obnovu. Jakou formou se toto
vybaví ponechávám na rozhodnutí zastupitelů. Připomínám, že cenu za vodu máme stanovenu
dvousložkovou formou. To znamená pevnou částku za vodoměr a měsíc a druhou složku tvoří cena
za odebrané množství tj. za kubíky vody dle vodoměrů. Kalkulaci nákladů Vám dávám k dispozici
jednak na internetu ale i v písemné formě.
K 31.12.2007 proběhla dle zákona inventarizace obecního majetku. K tomuto byly jmenovány
komise ve složení předseda + 2 členové. Výsledky jednotlivých komisí jsou sumarizovány hlavní
inventarizační komisí. Nepotřebný, poškozený nebo chybějící majetek bude řešen likvidační
komisí. Té ukládám aby potřebné materiály projednala a připravila likvidaci tohoto majetku. Pokud
možno toto provést v krátkém termínu. Připomínám, že inventarizace byla provedena fyzicky tj.
materiál byl komisí odkontrolován a polepen samolepícím štítkem s patřičným inv. číslem.
Konečný výsledek inventury – tj. závěrečný protokol přednese předseda hlavní inventarizační
komise. Do usnesení prosím, pokud nebudou zásadní připomínky zastupitelstvo schvaluje výsledek
Inventarizace obecního majetku za rok 2007. Likvidační protokol bude schvalován v červnovém
zasedání zastupitelstva obce.
Hospodaření v obecních lesích je v posledním roce značně ovlivněno přírodním živlem. Následky
orkánu Kyrill byly značné. Nechtěně bylo vytěženo téměř 6000m3 dřeva. Samozřejmě že v horší
kvalitě než by bylo při normální těžbě. S vytěženým sortimentem jste byli hajným seznámeni při
poledním zasedání. Než se sešel rok s rokem zaútočil vítr na naše lesy opět. Letošní škody jsou však
značně menší. Podle předběžných odhadů hajného je v porostech cca 800m3 poškozeného dřeva tj.

vývratů a zlomů. Likvidace následků si však vyžádá zvýšené náklady související s nutností dostat
dřevo z lesa co nejdříve vzhledem k možné kůrovcové kalamitě. Také skutečnost že se začala
navážet nová sadba k zalesnění holin po Kyrillovi vše komplikuje. O průběhu prací budete
průběžně informováni.
Vzhledem k dnešnímu programu jednání nebudu se již nebudu ostatní problematikou v této zprávě
zabývat. Pokud někdo bude požadovat jiné informace nebo podrobnější údaje prosím v diskuzi.
Děkuj za pozornost a zprávu končím. V Levínské Olešnici dne 5.3.2008
A.Lízr

