Zápis z II. veřejného zasedání zastupitelstva
obce Levínská Olešnice dne 23.6.2006
Místo konání : KD Levínská Olešnice

Přítomni : pp. Lízr, Pospíšilová, Jirásková, Hradecký, Sucharda, Machková, Nosková
Program : dle pozvánek
Tuto schůzi zahájil starosta, přivítal všechny přítomné a konstatoval, že všichni členové OZ jsou
přítomni, tudíž OZ je usnášenischopné.Toto zasedání bylo řádně svoláno, tak jak tomu ukládá zákon a
bude se řídit programem na pozvánce.
Starosta vyzval členy zastupitelstva, zda chtějí program doplnit . Nikdo se nepřihásil a tak o doplnění
požádal sám starosta o bod - vypořádání cesty u p. Medlíka. OZ s tímto návrhem souhlasilo.
Zapisovatel : p. Nosková
Ověřovatelé zápisu : pp. Jirásková, Machková
Komise pro usnesení : předseda - p. Hradecký
členové - p. Sucharda, Dohnal
Navrženou komisi pro usnesení OZ jednohlasně odsouhlasilo.
Starosta provedl kontrolu usnesení z I. veřejného zasedání ze dne 30.3.2006. Upozornil na nepřesnost
v bodě o rozpočtu. Oprava v zápise bude dodatečně provedena se správnou formulací.
Zápis byl jinak řádně podepsán a je k nahlédnutí na OU.
Bod 2 – Zprávu o činnosti obce za rok 2005 si připravil starosta.
1. veřejné zasedání se konalo 18.3.2005, hlavním tématem bylo projednávání odpadů, ať už jde o
systém svozů, výši poplatku či odpovědný přístup nás občanů.
2. veřejné zasedání proběhlo 24.6.2005 – na kterém se schválilo následující :
- závěrečný účet hospodaření
- půjčky z fondu rozvoje bydlení na základě výběrového řízení
- prodej obecního majetku
- Žďár – nový kronikář pan Jiřiště
- navýšení provozní zálohy na OU na 50 000 Kč.
Na této schůzi se projednávala problematika dlužníků. Všem byly rozeslány dopisy. Doposud
největším dlužníkem je pan Lopata, bývalý nájemce místního pohostinství.
3. veřejné zasedání se konalo 23.9.2005 – jedním z důležitých bodů bylo projednávání zkušebního
vrtu v obci Žďár. Tento průzkumný vrt však nebyl schopen dodat potřebné množství vody.
Vzhledem ke zjištěným skutečnostem bylo OZ schváleno jiné řešení, a to propojení vodovodu
s Levínskou Olešnicí.
4. veřejné zasedání bylo svoláno na 14.12.2005 – na něm se schvaloval rozpočet na rok 2006,
rozpočtový výhled na roky 2007 – 2009 a také plán zimní údržby. Bylo také schváleno zvýšení
poplatku za odpady na 450 Kč/ osobu.
Celá zpráva o činnosti za rok 2005 bude součástí zápisu.
Bod 3 – Výsledek hospodaření za rok 2005 přečetla p. Jirásková, předsedkyně finančního výboru.
Rozpočet OU na rok 2005 v příjmech ....... 3 482 000 Kč
ve výdajích ....... 3 352 400 Kč a k tomu tř. 8 – financování, kde jsou
vedeny splátky úvěru ve výši 129 600 Kč. V průběhu roku byl rozpočet upravován tak, aby se co
nejvíce přiblížil skutečnosti.
Příjmy OU se sestávalz z příjmů daňových, nedaňových, kapitálových a příjmů dotací.

Daňové příjmy celkem .... 2 505 753 Kč, rozpočet daňových příjmů upravený činil 2 418 507 Kč. bylo
tedy splněno na 103,61 %.
Výdaje OU – upravený rozpočet výdajů v roce 2005 činil 3 402 400 Kč, skutečné výdaje činily 2 909
141 Kč, byly tedy čerpány na 85,5 %.
Podrobná zpráva o výsledku hospodaření bude také součástí zápisu.
Bod 4 – Projednání a schválení nápravných opatření ke zprávě kontrolního auditu – přečetla p.
Pospíšilová
Nedostatky :
- závěrečný účet nesprávně schválen jako rozpočet vyrovnaný
- nesprávné používání analytického členění seskupení účtu třídy 27x při účtování FRB
- zástavní smlouvy uzavřené k věcným břemenům nejsou vedeny v podrozvahové evidenci
v inventarizaci chybí ocenění pozemků
- nedostatečná kontrolní činnost u PO
- v náplni kontrolního výboru jsou prováděny i kontroly hospodaření
Všechny uvedené nedostatky budou odstraněny, starosta určil konkrétní osoby, které za to odpovídají.
Bod 5 – Výsledek inventarizace majetku – přečetla p. Nosková
Ústřední invet. komise sestavila na své schůzi dne 18.1.2006 z dílčích protokolů jednotlivých komisí
výsledek inventarizace majetku obce Levínská Olešnice provedené k 31.12.2005
účet 021 budovy , stavby --- účetní evidence .... 15 227 390 Kč
dle inventury ..... 15 227 390 Kč
účet 022 --- samostatné movité věci a soubory movitých věcí --- účetní evidence .... 400 172 Kč
dle inventury .... 400 172 Kč
drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 000 Kč --- účetní evidence --- 579 180 Kč
dle inventury ..... 579 180 Kč
materiál na skladě .... účetní evidence .... 8 252 Kč
dle inventury ....... 8 252 kč
operativní evidence ..... účetní evidence .... 1 282 560, 50 Kč
dle inventury ........ 1 282 560, 50 Kč
Fyzická inventarizace celkem .... účetní evidence ..... 17 497 554,50 Kč
dle inventury ...... 17 497 554,50 Kč
Zároveň paní Nosková přečetla návrh na vyřazení nepotřebného majetku a na základě zjištění stavu
opotřebení navrhla ústřední invent. komise likvidaci některých předmětů.
Předsedou likvidační komise starosta jmenoval p. Noskovou, která jmenuje ostatní členy této komise.
Bod 6 -- různé -- je nutné provést vypořádání cesty za dráhou u p. Medlíka. Nyní probíhají vstřícná
jednání s dědičkou p. Kalkusovou. Celou záležitost je třeba zlegalizovat.
-- myslivecké sdružení Levínská Olešnice požádalo o pronájem malé zasedací místnosti v KD , po
předběžném souhlasu s nimi bude sepsána řádná nájemní smlouva
Bod 7 -- Diskuse - p. Dohnal – je potřeba prořezat stromy na vrchovských polích
starosta – zúčastnil se jednání v Hradci Králové, co se týče stavu silnic, v obci proběhly opravy.
také se starosta zmínil o závěrečných pracech na hosp. budovách .
- chalupáři že Ždírce požadují opravu cest
- v OU byly v minulosti nekvalitně provedené kanalizační práce, vloni byla ve sklepě udělaná šachta,
která má sbírat spodní vodu
- projednávání jízdních řádů ČD – občané mohou dávat své námět či připomínky .

Návrh – spoje by měly ve St. Pace na sebe navazovat.
Paní Pospíšilová – je potřeba opravit střechu na stánku ve Žďáře – počítá se s tím
Poněvadž se již nikdo nepřihlási do diskuse, starosta požádal předsedu p. Hradeckého o přečtení
návrhu na usnesení.
Starosta dal hlasovat o tomto návrhu - všichni členové OZ byli pro , nikdo nebyl proti, usnesení bylo
přijato.
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a schůzi ukončil.

Zapsala : Nosková Zdenka

Ověřovatelé zápisu :

V Levínské Olešnici dne 30.6.2006

