Zápis z 5.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Levínská Olešnice
konaného dne 13.10. 2016
Místo konání: Kulturní dům Levínská Olešnice
1. Zahájení
Zasedání zahájila v 18.00 hod. starostka obce ( předsedající) obce Levínská Olešnice.
Zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.,
Pozvánka byla zveřejněna na úřední desce.
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je usnášeníschopné. ( příloha č.1)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla ověřovatelé zápisu paní Alenu Hradeckou a paní Hanu Hákovou , zapisovatelem
určuje paní Jitku Crhovou. Před hlasováním dala možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu ověřovatelé zápisu paní Alenu Hradeckou a paní
Hanu Hákovou , zapisovatelem určuje paní Jitku Crhovou.

Výsledek hlasování :
pro : 6
proti 0
usnesení č. 44/13.10.2016 bylo schváleno

-

zdržel se hlasování 0,

2. Schválení programu
Předsedající seznámila s návrhem programu podle pozvánky, byl vznesen návrh na rozšíření programu:
Schválení plánu zimní údržby.
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o bod schválení Plánu zimní údržby.
Výsledek hlasování: pro: 6
proti 0
Usnesení 45/2016/13.10.2016 bylo schváleno

-

zdržel se hlasování

0,

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Zahájení, jmenování zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
Zpráva starostky obce
Rozpočtová změna č. 3/2016
Žádost o prodej části obecního pozemku p.č.210,k.ú.Levínská Olešnice
Schválení Plánu zimní údržby
Různé – Průzkumový hydrogeologický vrt ve Žďáru
- Změna č.1 územního plánu
- Jízdní řády veřejné dopravy
- Rekonstrukce silnice ve Žďáru – 2.etapa
Usnesení, závěr

Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje navržený program (příloha č.2)

Výsledek hlasování:
pro : 6
proti
usnesení č.46/13.10.2016 bylo schváleno

0

-

zdržel se hlasování

0,

3. Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
Usnesení č.40 – 43/22.7.2016 splněno
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání.

4. Zpráva starostky
V období od minulého veřejného zasedání došlo k dokončení realizace Dětského hřiště ve Žďáru (slavnostně
otevřeno), víceúčelového hřiště v Levínské Olešnici (slavnostně otevřeno), veřejného osvětlení před kostelem –
nesvítí jedna lampa, po opravě dojde ke kolaudaci a k zaplacení práce.
Veřejné osvětlení od kostela ke hřbitovu a k č.p. 89. Na základě chybného zaměření byla část osvětlení umístěna
na soukromý pozemek, bude se řešit věcným břemenem. Pracuje se na dokončovacích pracích – Revitalizace
návsi a pokácely se staré túje na hřbitově ve Žďáru. Došlo po všech jednáních k omezení tonáže na obecní cestě
v Levínské Olešnici – umístěny zákazové značky. Ve Žďáru u kulturního domu byla umístěna značka
upozorňující na hrající si děti, policie byla požádána o provedení kontroly rychlosti – provedli jedno měření, na
místě byly vyměřeny a zaplaceny blokové pokuty.
PO MŠ Levínská Olešnice – proběhla výměna kotle na tuhá paliva – kotel Benekov, ze svých finančních úspor
v létě vyměnili linoleum v jídelně a koberec ve hrací místnosti. Vyměnili písek na dětském pískovišti. Do konce
měsíce října bude zabudováno zabezpečovací zařízení – provede firma BASE alarm z Nové Paky.
Povodí Labe provádí prořezávku asi 5 stromů kolem koryta potoka Olešky. Tyto stromy byly vybrány jako
nebezpečné. K probírání koryta potoka dojde až po obdržení rozboru sedimentu.
Přístřešek nad kontejnerem u hřbitova v Levínské Olešnici – zjistilo se, že pozemek pod kontejnerem nepatří obci
– vlastníkem je farnost, byla odeslána žádost k projednání o odkoupení pozemku na diecézi do Hradce Králové.
Obec vlastní 190ha lesa, z důvodů úmrtí lesního hospodáře pana Wolfa, byla sepsána smlouva na funkci lesního
hospodáře s panem Wolfem ml.. V lese se těží dřevo napadené kůrovcem.
V letních měsících obecní dělník prováděl údržbu veřejného prostranství, jsou natřeny autobusové zastávky,
proběhla kontrola a zápis hydrantů, byly vytipovány 3, které jsou opravené a pracoval v obecním lese.
V měsíci září proběhl svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, promítání filmu o Krkonoších, po
dokončení bude promítnut i 2.díl.
Starostka se účastnila akce pořádané pozemkovým úřadem – pozemkové úpravy obce – plně financováno
pozemkovým úřadem, aby došlo k realizaci, musí být souhlas alespoň od 50% vlastníků pozemků.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starostky obce.
5. Rozpočtová změna č.3/2016
Předsedkyně finančního výboru p.Háková seznámila přítomné s rozpočtovou změnou.
Z důvodu přijetí transferu na pořízení ochranných prostředků pro SDH a přijetí transferu na volby a také z důvodu
dokončení rozpracovaných akcí v obci došlo k vypracování rozpočtové změny.
Návrh na usnesení:

zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtovou změnu č.3/2016 ( příloha č.3)
Výsledek hlasování:
pro : 6 -proti 0,
usnesení č. 47/13.10.2016 bylo schváleno

-zdržel se hlasování 0,

6. Žádost o prodej obecního pozemku
P.Hammerová a p.Neprašová – mají zájem o koupi pozemku č.210
Pozemek je veden v katastru jako ostatní komunikace, rozhodující je důvod odkupu – v tomto případě výstavba
společného ekologického zařízení k vypouštění odpadů. V horní části nad pozemkem jsou prameny, studna, stéká se
tam voda ze Staré Veselky – obecní komunikace v těchto místech je úzká, dotčený pozemek je pro nás jedno z míst
jako manipulační a odstavná plocha.

Zastupitelé nedoporučují prodej pozemku.
Návrh na usnesení:

zastupitelstvo obce schvaluje zamítnutí žádosti o prodej části obecního pozemku p.č.210,
k.ú.Levínská Olešnice
Výsledek hlasování:
pro : 6 -proti 0,
usnesení č. 48/13.10.2016 bylo schváleno

-zdržel se hlasování 0,

7. Plán zimní údržby na rok 2016 – 2017
Jedná se o sjízdnost, schůdnost místní komunikace. Plán zimní údržby rozděluje komunikace na krajskou a
místní – má obec, v Levínské Olešnici provádí zimní údržbu p. Z.Čermák a ve Žďáru p.P.Zahradník.
Návrh na usnesení:

zastupitelstvo obce schvaluje plán zimní údržby na zimní sezónu 2016 - 2017
Výsledek hlasování:
pro : 6 -proti 0,
usnesení č. 49/13.10.2016 bylo schváleno

-zdržel se hlasování 0,

8.Různé
P ing.Jiřiště – Seznámení s vrtem ve Žďáru. Vrtalo se do hloubky 39,5 m. Vrt byl zatížen čtrnácti denním
čerpáním, monitorovalo se 8 studní – měřily se hladiny. K žádnému poklesu u těchto studní nedošlo. Byla
provedena orientační zkouška – rozbor vody, byl v pořádku, pouze jemné organické znečištění. Vlastní
projekt na technické řešení – zdroj se napojí na stávající vodárnu nebude využívána akumulační nádrž. Nyní
zbývá dát žádosti na MěÚ Jilemnici a žádost na nakládání s podzemními vodami. Potom by následovalo
samotné vystrojení vrtu.
Územní plán je ve fázi zpracování připomínek, po společném projednání očekáváme stanovisko LK. Potom
proběhne veřejné projednání v obci.
P. Nosková – Jízdní řády veřejné dopravy
Dopravní obslužnost zajišťuje LK, máme uzavřenou smlouvu, můžeme podávat návrhy a připomínky. V září jsme
obdrželi 1 požadavek na prodloužení spoje ze Studence do Levínské Olešnice v 15.15 hod. pojede spoj do
Lev.Olešnice, v 15.23 hod bude v Lev.Olešnici. Vlak z Horek u Staré Paky o několik málo minut ujížděl. Spoj
v 15.15.hod. budou stíhat i studenti dojíždějící z Jičína a z Nové Paky. Jízdní řád platí od 11.12.2016.
Oprava komunikace č.III/2934 Žďár Karlov – v létě proběhla oprava 1.části, na podzim
proběhne oprava zbývající části. Na obecních stránkách jsou podrobnější informace.
Úplná uzavírka silnice bude v době podzimních prázdnin od 26. – 30.10. 2016 kdy nebude jezdit veřejná doprava. Od
31.10. – 13.11.2016 bude částečná uzavírka k dosypání a zhutnění krajnic.

Podle počasí dojde i k nástřiku čar.
Krajské volby – proběhly v době od 7. – 8. 10. v LK zvítězilo hnutí Starostové pro LK.
Poděkování patří všem občanům, kteří přišli k volbám.
p.Ing.Jiřiště – poděkování patří volebním komisím včetně zapisovatelů za klidný průběh voleb a odevzdání výsledků.
P.Nosková Kompostování bude do konce října, bude- li příznivé počasí, může se stát, že ještě
i v listopadu. Svazek obcí Jilemnicko získal certifikát na kvalitu kompostu. Pro nás je kompostárna u Bukoviny.
Děkujeme všem občanům, kteří se zapojují do kompostování.
Revize kotlů – povinnost u kotlů na tuhá paliva. Do konce roku 2016 musí projít kotel revizí, jinak se občané
vystavují možné pokutě. Revize kotlů probíhá podle emisních tříd kotle 1 – 5. Od září 2022 – zákaz topení v kotlích
emisní třídy 1-2.
p.Ing.Meduna – proč se dělá silnice ve Žďáru na 2x, prodraží se. Nelze provézt omezení hmotnosti na
nové silnici? Silnice se zdá užší, příkopy mnohem hlubší – nebezpečí sjezdu
ze silnice, pruhy na silnici nebudou vidět
p.Nosková – práce sjednává kraj, není reálné prosadit omezení hmotnosti. Na čištění krajnic a
profilace příkopů si nabírají místní firmy. Prověří až zima, obec se může pouze zeptat,
žádat musí vlastník, což je kraj.
p.Hanuš – proč se kolem silnice kde jsou vybrané hluboké příkopy nedají svodidla?
p.Nosková – již nyní je překročen limit peněz, je to nereálné
p.Ing.Meduna – bude se něco dělat s tím sesuvem půdy na pozemku který má pronajatý od obce?
p.Nosková – p.Stýblo musí zabezpečit svah proti posuvu. Nechal si udělat svůj znalecký posudek, ten je odlišný, nyní
je na zastupitelých jak rozhodnou.
p.Ing.Meduna

- Slyšel, že MŽP ČR budou posílat peníze přes obce na čističky odpadních vod pro soukromé osoby

p.Ing.Jiřiště – není mu o tom nic známo, zkusí zjistit
p.Ing.Meduna - pozemkové úpravy – hodnocení soukromí zemědělci v tom nevidí žádný zázrak, k myšlence
zpřístupnit pozemky nedochází, části pozemku se zabavují k vybudování společného zařízení
p.Nosková – Pozemkové úpravy se dají zpracovat firmě. Je schválená rada vlastníků pozemků a ta bude komunikovat
s firmou co je a co není potřeba.
p.Čepelák – pokud se pozemkovými úpravami řeší velká voda, potom je asi v zájmu ochrana lidí.
8. Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným za účast a ukončila schůzi zastupitelstva v 20.30 hod.
V Levínské Olešnici 18.10.2016
Zapsala : Crhová J
Ověřovatelé zápisu:
Starostka obce:

