Zpráva o činnosti od minulého zasedání zastupitelstva obce.
Toto zasedání se konalo dne 27.6.2007 v Levínská Olešnici. Bylo přítomno
všech sedm zastupitelů. Hlavním projednávaným bodem bylo hospodaření obce
v roce 2006. K tomuto proběhl také audit hospodaření. Výsledek hospodaření
byl dle zákona o obcích řádně zveřejněn a tudíž každý občan obce se s ním mohl
seznámit. Rozpočet za rok 2006 byl v příjmech splněn na 99,05%, ve výdajích
na 97,65% s přebytkem hospodaření 670 888,-Kč. Protože k hospodaření nebyly
vzneseny žádné závažné připomínky ani auditem hospodaření, byl hospodářský
výsledek zastupiteli schválen bez výhrad. Tímto aktem byl definitivně rok 2006
uzavřen.
Na zasedání bylo schváleno částečné prodloužení vodovodního řádu na Veselce,
obložení v KD Žďár, prodloužení smlouvy ředitelce MŠ Levínská Olešnice,
odkoupení lesa od paní Zívrové a převody nemovitostí. Tyto záležitosti jsou ve
většině případů obsaženy v usnesení z tohoto zasedání.
Připomínám že zastupitelé se scházejí pravidelně každý druhý týden a na svých
poradách, kde jsou detailně informováni o jednotlivých připravovaných akcích a
o všech problémech při řízení obecního úřadu. Ve zprávě se proto zaměřím
pouze na důležité a finančně náročné akce.
Obecní úřad připravuje projekt na rekonstrukci a rozšíření veřejného
osvětlení v Levínské Olešnici, rekonstrukce veřejného rozhlasu pro obě části
obce, rozšíření a vybudování větší akumulace vody pro obě části obce.
Je připraven projekt na vybudování půdní vestavby v KD Žďár.
Dále jsou připravovány smlouvy na schválené převody a pořízení majetku.
V běhu je zpracování LHP a návrh územního plánu. Probíhají úpravy a opravy
obecních bytů.
Rozšíření vodovodu pro část obce Žďár je z uvedených akcí finančně
nejnáročnější co se týká financí ale i času. Po poptávkovém řízení na zpracování
a návrh vhodného řešení, které proběhlo v minulém období jsme ve stadiu
typování tras. Toto provádí ve spolupráci s obecním úřadem projektová firma
IKKO Hradec Králové. Je typována vhodná lokalita pro akumulaci vody a trasa
pro položení přivaděčů k akumulaci a do Žďáru. Je jednáno s jednotlivými
vlastníky, v okamžiku definitivního vytýčení trasy budou uzavírány smlouvy o
smlouvách budoucích na zřízení věcných břemen a vykoupení pozemku pro
akumulaci. Podle posledních zpráv v příštím týdnu pravděpodobně dojde
k poslednímu upřesnění trasy, 25.9.2007 bude o tomto jednání v Hradci
Králové. Pokud jde o financování. Projektová dokumentace včetně geodetických
prací 750 tisíc, podána žádost o dotaci , přesto náš podíl bude cca 400000,-Kč,
zhotovení vodovodu cca 8 milionů korun, podíl obce min. 25 % tj. minimálně
2 000 000,-Kč.
K tomuto jenom dodávám, že prvá žádost o dotaci na zhotovení dokumentace
byla zamítnuta.

Dále ještě zmíním připravovanou akci tj. veřejné osvětlení v Levínská Olešnici.
Rozšíření VO .....................................................
359 000,Rozpočet činí:
Kč včetně DPD
rekonstrukce stávajícího VO.....................................195 679,-Kč
včetně DPD
úprava veřejného prostranství před a na hřbitově .....30 000,-Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------------celkové náklady ..................................................... 584 000,-Kč

Rozpočet na veřejný rozhlas: 319 000,-Kč. Je bezdrátový pro obě části obce
s možností domovních přijímačů.
Příprava územního plánu probíhá dle harmonogramu, je připravován návrh
územního plánu, financování pro tuto etapu je zajištěno z 50 % z dotace KÚ
Liberec.
Priority pro jednotlivé akce budou stanoveny zastupitelstvem obce v dohledné
době.
Ve zprávě bych mohl pokračovat výčtem dalších činností úřadu, pro toto
nechám prostor v případné diskusi.
Zmínil jsem jenom akce finančně náročnější, běžné financování probíhá dle
rozpočtu. Jeho financování však doznalo velice závažných změn proto byl jako
hlavní bod programu navržen projednání rozpočtové změny č.1 , která provede
takové úpravy, které zajistí jeho dorovnání dle skutečnosti.
Zpravu tedy končím , děkuji za pozornost, podrobnosti odpovím v případné
diskusi.
A.Lízr

