Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Levínská Olešnice
konaného dne 25.5.2020
Místo konání: Kulturní dům Levínská Olešnice
Zasedání zahájila v 19.00 hod. starostka obce ( předsedající) Levínská Olešnice.
Zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.,
Pozvánka byla zveřejněna na úřední desce a doručena do domácností.
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatovala, že je přítomno 7 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné ( příloha č.1)
Zápis z minulého veřejného zasedání konaného dne 29.4.2020 v Kulturním domě ve Žďáru u Staré Paky
je bez připomínek a tudíž je považován za schválený.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla ověřovatelé zápisu p. Martinka Tomáše a p. Vagenknechtová Soňu a zapisovatelkou
slečnu Janu Crhovou. Před hlasováním dala možnost vyjádřit se přítomným občanům.
22./5.05.2020
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice navrhuje za ověřovatele zápisu pana Martinka
Tomáše a paní Vagenknechtovou Soňu, zapisovatelkou určuje slečnu Janu Crhovou
hlasování : pro : 7

-proti - 0 -zdržel se hlasování - , 0

usnesení bylo schváleno

2. Schválení programu
Předsedající seznámila s návrhem programu podle pozvánky, nebyl vznesen návrh na doplnění programu :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, jmenování zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení z minulého VZ
Zpráva starostky obce
Projednávání dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/2020 (zhotovení slavnostní obecní vlajky)
Vyhodnocení výsledku Výzvy č. 1/2020, uzavření SoD (stavební úpravy v PO MŠ - jídelna)
Oznámení č. 2/2020 – sepsání pachtovní smlouvy (pacht pozemků v k.ú. Žďár u Staré Paky)
Různé
Závěr

23./ 25.05.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje navržený program (Příloha č. 2)
hlasování : pro : 7

-proti- 0 ,

-zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

3. Kontrola usnesení z minulého VZ
Předsedkyně kontrolního výboru p. Hradecká seznámila přítomné s plněním usneseních schválených z minulých
veřejných zasedání. Zastupitelstvo obce bere na vědomí. Možnost k nahlédnutí na obecním úřadě. Všechna
usnesení byla splněna mimo usnesení č. 16./ 29.04.2020, to je plněno průběžně.
4. Zpráva starostky obce

Předsedající přivítala zastupitele a přítomné z řad občanů na třetím veřejném zasedání konaného v Kulturním
domě v Levínské Olešnici. V úvodu upozornila, že uvolněním nouzového stavu není vyhráno s virem COVID-19.
Také uvedla, že obec bude muset na základě této situace zvažovat, které investiční akce budou pro letošní rok z
plánovaného rozpočtu realizovány s ohledem na obecní finance.
Z chodu úřadu od minulého veřejného zasedání konaného dne 29.4.2020 v KD Žďár u Staré Paky:
Dostavba vodovodu Levínská Olešnice – společně s firmou ERV Jaroměř jsou dány dohromady podklady pro
podání žádosti o zařazení akce do seznamu akcí Mze.
IKKO HK – podepsána smlouva o dílo, v projektu bude ještě řešena změna u vyprojektovaného vodojemu
z důvodu zvolení vhodnějšího řešení oproti původnímu navrženému.
Oprava podlahy MŠ – viz samostatný bod
Svodnice u křížku ve Žďáře – sepsána smlouva s p. Šimůnkem
Rekonstrukce rozvaděče veřejného osvětlení – část Levínská Olešnice je již hotova, část Žďár se připravuje.
Zhotovitel Elektros Martinice.
Malá travní sekačka – zakoupena v prodejně Svoboda Horka
Odkoupení pozemku parc. č. 621 kat. území Žďár – připravena smlouva k podpisu.
V květnu proběhla kontrola hospodaření – audit. Kontrolu provádí KULK, odbor kontroly. Zatím není zasláno
písemně, ale dle osobního sdělení nebylo shledáno žádné pochybení. Další kontrola je nahlášena na získanou
dotaci z loňského roku „ Dokončení zateplení KD Levínská Olešnice“, také z KULK.
5. Projednávání dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/2020 (zhotovení slavnostní obecní vlajky)
V lednu letošního roku bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovení obecní vlajky. Osloveny byly 4 firmy, ze
kterých byla vybrána firma Velebný - FAM Ústí nad Orlicí. Bylo však zjištěno, že v REKOSu je zaregistrována
jiná podoba vlajky, než je dosud užívána. Byla zaslána žádost na archiv poslanecké sněmovny, která vlajky
schvaluje, aby byla dohledána žádost obce, jaká podoba vlajky z 1998 byla navržena a kdy byla vlajka schválena
poslaneckou sněmovnou. Z důvodu nouzového stavu na vyřízení čekáme. Proto navrhujeme prodloužení lhůty
pro vyhotovení do konce roku.
24./ 25.05.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2020
,,Zhotovení slavnostního praporu Obce Levínská Olešnice včetně příslušenství“
(Příloha č. 3)
hlasování : -pro : 7

- proti - 0

-zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

6. Vyhodnocení výsledku Výzvy č. 1/2020, uzavření SoD (stavební úpravy v PO MŠ - jídelna)
V MŠ v jídelně je zapotřebí provést stavební úpravy podlahy z důvodu výskytu plísně. Pro tento záměr je
zpracována projektová dokumentace pí. Ing. Trýznovou. V květnu tohoto roku byla vypsána výzva k podání
cenové nabídky na realizaci stavebních úprav. Osloveno bylo 19 firem napřímo, z nichž se omluvili 4, že nemají
zájem z důvodu naplnění kapacity. Konec příjmu nabídek byl vypsán na 25.5.2020 12.00 hodin. Nikdo nabídku
nepodal. ¨Navrhováno je tedy vypsání nové výzvy pro termín listopad-prosinec. Dalším možným řešením je
odložení na příští rok, kdy je zapotřebí zjistit podmínky pro získání dotace z MAS Jilemnice, o kterou mělo být
pro tuto akci žádáno. Zastupitelé tento bod budou řešit na pracovní poradě.
7. Oznámení č. 2/2020 – sepsání pachtovní smlouvy (pacht pozemků v k.ú. Žďár u Staré Paky)
Každý obecní pozemek, který chce obec prodat, pronajmout, propachtovat musí být zveřejněn 15 dní na úřední
desce – viz odkaz na zákon o obcích. Žádost si podal p. Meduna, nikdo jiný se nepřihlásil. Sazba je 1 500 Kč/ha,
na dobu neurčitou. Stejným způsobem jsou uzavřeny všechny takové smlouvy, které obec má.
Zastupitel p. Meduna se zdrží hlasování pro případný střet zájmů v této záležitosti.
25./ 25.05.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje pacht obecních pozemků dle
Oznámení č. 2/2020 panu Petru Medunovi, bytem Žďár č.p. 27 za cenu 1.500,-Kč/ha.
Znění pachtovní smlouvy viz Příloha č. 4
hlasování:

pro : 6 -proti- 0

-zdržel se hlasování : 1 (Meduna P.), usnesení bylo schváleno

8. Různé
Linka bezpečí – žádost o finanční podporu 3 000 Kč. V minulosti jsme nepřispívali.
Firma REMA nabídla odvoz elektro odpadu. V našich obou obcích je tato služba zajišťována SDH. Ponecháme to
takto i nadále.
Krajské volby – kdyby měl někdo zájem usednout ve volební komisy, ať se hlásí na OÚ Levínská Olešnice
Podpoření akce „Černý den pro obce a kraje“ – 26.5.2020 – jedná se o otevřený dopis p. hejtmana Půty o
plánovaném schvalování zákona o kompenzačních bonusech, kdy budou obcím kráceny finance, které jsou
výhradně jejím příjmem. Viz dopis p. hejtmana. Obec se k této akci připojí hlasování pro 5 , proti 2 (Martínek T.,
Sankot M.). Obec vyvěsí černou vlajku před obecním úřadem dne 26.5.2020.
9. Závěr
Předsedající ukončila veřejné zasedání ve 20.20 hodin.

Nosková Zdeňka
starostka obce

Ověřovatelé zápisu :

Zastupitelstvo obce Levínská Olešnice bere na vědomí :
Zprávu starostky obce
Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání
Výsledky Výzvy č. 1/2020 na akci „ Modernizace vybavení a rekonstrukce stravovacího zařízení
a jídelny MŠ

