Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Levínská Olešnice
konaného dne 24.6.2020
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 6 členů
zastupitelstva, p. Meduna - omluven, zastupitelstvo je usnášeníschopné ( příloha č.1)
Zápis z minulého veřejného zasedání konaného dne 25.5.2020 je bez připomínek a tudíž je považován
za schválený.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla ověřovatelé zápisu p. Hradeckou Alenu a p. Sankota Marka a zapisovatelkou slečnu
Janu Crhovou. Před hlasováním dala možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům, nikdo
nepodal jiný návrh.
Usnesení č.
26./ 24.06.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice navrhuje za ověřovatele zápisu paní Alenu
Hradeckou a pana Marka Sankota, zapisovatelkou určuje slečnu Janu Crhovou
hlasování : pro : 6

-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 :
Zahájení, jmenování zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení z minulého VZ
Zpráva starostky obce
Zprávy o činnosti jednotlivých výborů za 1.pololetí 2020
Řád veřejného pohřebiště Obce Levínská Olešnice
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2019
8. Účetní závěrka obce za rok 2019
9. Projednání výsledků hospodaření a schválení roční účetní závěrky PO MŠ za rok 2019
10. Vyhodnocení výsledků Výzvy č. 2/2020, uzavření SoD ( stavební úpravy v MŠ)
11. Majetkoprávní záležitosti obce - prodej obecního pozemku viz. Oznámení č. 3/2020, nabytí části
pozemku p.č. 4/1 ( 7m2) a části pozemku p.č. 7/1 ( 9m2), obojí v k.ú. Žďár u Staré Paky do
vlastnictví obce
12. Různé
13. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Usnesení č.
27./ 24.06.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje navržený program (Příloha č. 2)
hlasování : pro : 6

-proti- 0 , -zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

3. Kontrola usnesení z minulého VZ
Předsedkyně kontrolního výboru seznámila přítomné s plněním přijatých usnesení schválených
na minulých veřejných zasedání. Zastupitelstvo obce bere na vědomí. Možnost k nahlédnutí na
obecním úřadě.
Závěr - všechna usnesení byla splněna.
4. Zpráva starostky obce
Předsedající přivítala zastupitele na čtvrtém veřejném zasedání konaném v Kulturním domě v
Levínské Olešnici. V úvodu řekla, že uvolněním nouzového stavu COVID-19 se život vrací do doby
před nouzovým stavem. Na konci měsíce května se uskutečnil svoz velkoobjemového, nebezpečného
odpadu a svoz tříděného odpadu - barevných pytlů.
Nyní se věnujeme přípravě podzimních voleb a vykonávání opatrovnictví.
Schválením návrhu v PS dojde k vyplácení kompenzačního bonusu ze sdílených daní s výrazným
dopadem na RUD, což se projeví v menších příjmech obce. Z tohoto důvodů nebudou realizovány
některé akce, jako např. úprava prostranství před KD ve Žďáře. Tuto akci nemůžeme realizovat také z
důvodu nedodání požadované studie od projektanta.
Z chodu úřadu od minulého veřejného zasedání :
- Dostavba vodovodu Levínská Olešnice – společně s firmou ERV Jaroměř jsou zkompletovány
podklady pro podání žádosti o zařazení akce do seznamu akcí Mze.
-IKKO HK – podepsána smlouva o dílo, proběhla schůzka projektantů i firmy IKKO, řešila se změna v
projektu u vodojemu. Místo navrženého laminátu se uvažuje o železobetonové konstrukci.
-Oprava podlahy MŠ – první výzva z 6.5.2020 na podání cenové nabídky byla neúspěšná, proto byla
vyhlášena 2. výzva dne 28.5.2020. Osloveno bylo 14 firem, byly zaevidovány 3 doručené obálky s
cenovou nabídkou – více v samostatném bodě.
-Svodnice u křížku ve Žďáře – sepsána smlouva o dílo s p. Šimůnkem Michalem, Nedaříž
-Rekonstrukce rozvaděče veřejného osvětlení – část Levínská Olešnice je již hotova, část Žďár se
připravuje. Zhotovitel Elektros Martinice.
- travní sekačka – zakoupena v prodejně Železářství Svoboda, Horka u Staré Paky
- PD demolice obecní budovy čp. 152 - firma Aragon Ell z Nové Paky je mírně ve skluzu kvůli
epidemii koronaviru, ale již provedla zaměření budovy a průzkumy.
- obecní prapor - z jednání podvýboru heraldiky PS vyplynulo, že došlo na jejich straně k chybě a že
zajistí opravu zápisu v REKOSu - jedná se o vyobrazení radlice. Firma FAM -Velebný může začít
výrobu slavnostního praporu obce.
- byla provedena výsadba okrasných keřů ve zbývající části parku v centru obce, zbývá ještě doplnit
mulčovací kůru. Poděkování patří za výsadbu p. Kalkusové a Crhové.
- Na začátku června byly podány na KÚ LK 3 žádosti o dotaci do lesního hospodářství.
- Proběhla kontrola na čerpání dotace z LK na projekt realizovaný v roce 2019 " Dokončení zateplení
KD LO ". Nebyly nalezeny chyby a nedostatky.
5. Zprávy o činnosti jednotlivých výborů za 1. pololetí 2020
Kulturní komise - zprávu podala p. Vagenknechtová
proběhla výstava a divadelní představení k nedožitým 85. narozeninám paní Boženy Šimkové
Naplánované akce kvůli koronaviru byly zrušeny, některé odloženy.

20. června t.r. do kulturního domu v Levínské Olešnice přijeli herci z pražského divadla Divadlo D5 –
dětská scéna s divadelním představením ,,Čtyřlístek a talisman moci“. Poděkování patří panu
Tomáši Stejskalovi, který toto divadelní představení vyjednal a sponzoroval.
Kontrolní výbor - p. Hradecká
Výbor se sešel 3.2.2020, a 6.4., z důvodů koronaviru kontrolu provedla sama předsedkyně výboru.
Investiční výbor - p. Sankot
Spolupráce na editaci textu smlouvy o dílo s fy ARAGON ELL na demolici objektu čp. 152
příprava a kontrola PD na modernizaci kuchyně KD LO
návrh - měl by být vytvořen jednotný manuál k projektovým dokumentacím – členové výboru připraví
návrh
6. Řád veřejného pohřebiště Obce Levínská Olešnice
Obec je vlastníkem a provozovatelem pohřebiště v Levínské Olešnici a ve Žďáře.
Vzhledem k novelizaci zákona o pohřebnictví musel být přepracován stávající řád pohřebiště. Podle
novely každý provozovatel veřejného pohřebiště musí mít pohřební řád schválený KÚ LK.
Výtah nejdůležitějších bodů z nového řádu pohřebiště byl roznošen do všech domácností. Celé znění
bude vyvěšeno na webových obecních stránkách a ve zkráceném znění ve vývěsních skříňkách na obou
hřbitovech.
Usnesení č.
28./ 24.06.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Řád veřejného pohřebiště
Obce Levínská Olešnice
hlasování : -pro : 6

- proti – 0

-zdržel se hlasování - 0,

usnesení bylo schváleno

7. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2019
Zákon o obcích stanovuje projednat a schválit závěrečný účet obce a zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření do konce měsíce června. Kontrolu hospodaření na obci provádí KÚ LK, odbor kontroly.
Z důvodu obsáhlosti kontrolované agendy se už po několik let provádí dílčí audit a závěrečné
přezkoumání. Dílčí audit proběhl 23.10.2019 a závěrečné přezkoumání proběhlo 18.5.2020.
Závěr z kontrol zněl, že při přezkumu hospodaření obce nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Výsledek přezkumu hospodaření není jen hodnocení naší práce, ale je důležitým podkladem k čerpání
národních dotací.
Usnesení č.
29./ 24.06.2019 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice bez výhrady uděluje souhlas s celoročním
hospodařením obce a schvaluje závěrečný účet za rok 2019 (Příloha č. 3) včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
hlasování : pro : 6

-proti- 0

-zdržel se hlasování : 0,

usnesení bylo schváleno

8. Účetní závěrka obce za rok 2019
Účetní závěrka je hospodaření obce za daný kalendářní rok, má vypovídací hodnotu ohledně finanční

situace každé účetní jednotky.
Skládá se z Rozvahy, Výkazů zisku a ztrát, Přílohy, roční zprávy o výsledcích finančních kontrol,
zprávy o přezkumu hospodaření a inventarizační zprávy.
Usnesení č.
30./ 24.06.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje účetní závěrku obce Levínská
Olešnice sestavenou k 31.12.2019 ( Příloha č. 4)
hlasování : pro : 6

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0,

usnesení bylo schváleno

9. Projednání výsledků hospodaření a schválení roční účetní závěrky PO MŠ za rok 2019
Obec je zřizovatelem PO MŠ. Účetnictví v MŚ zpracovává externí firma pan Mgr. Bůna. Při zpracování
účetnictví na konci minulého roku došlo k účetní chybě, nebyl proveden předpis provozního příspěvku ve
výši 36 tis. Kč, čímž došlo k ponížení celkových výnosů roku 2019. Výsledkem je zkreslení celkového
hospodářského výnosu organizace : hlavní činnost ve výši – 15 045,68 Kč (schodek).
Po zjištění této chyby v letošním roce již nebylo možné provést opravu.
Závěr z kontroly vedení účetnictví – je vedeno přehledně, organizace hospodaří v souladu se schváleným
rozpočtem. Nicméně účetní závěrka díky chybě nepodává zcela věrný obraz výnosů a nákladů.
Usnesení č.
31./ 24.06.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje účetní závěrku PO MŠ Levínská
Olešnice sestavenou k 31.12.2019
hlasování : pro : 6

-proti- 0,

-zdržel se hlasování 0,

usnesení bylo schváleno

Usnesení č.
32./ 24.6.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje s výhradou hospodářský výsledek
PO MŠ Levínská Olešnice za rok 2019, který činí – 15 045,68,- Kč, tudíž je schodkový.
Chybou v účetnictví, kdy nebyl zaúčtován z účtu 384 do výnosů provozní příspěvek ve výši
36 000 Kč, došlo k ponížení celkových výnosů roku 2019. Dodatečně již chyba nešla
opravit, došlo tak ke zkreslení celkového HV.
hlasování : pro : 6

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0,

usnesení bylo schváleno

10. Vyhodnocení výsledků Výzvy č. 2/2020, uzavření SoD ( stavební úpravy v MŠ)
Proběhla v pořadí 2. výzva na podání cenové nabídky na opravu podlahy v jídelně MŠ. Byly doručeny
3 cenové nabídky, žádná z nich nebyla vyřazena. Žádný z uchazečů se nezúčastnil otevírání obálek.
Hlavním kriteriem byla stanovena nejnižší nabídková cena. Z podaných nabídek od firem p. Dohnal
z Valdova, p. Ryšavý z Valdic a p. Rulf se sídlem ve Vrchovině byla vybrána firma p. Dohnal s cenou
443.563,- Kč bez DPH. Na tuto akci bude podána žádost o dotaci přes MAS ,,Přiďte pobejt“ na SZIF.
p. Sankot - ceny, které jsme dostaly byly nad průměrnou cenou.
Usnesení č.
33./ 24.06.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje výsledky Výzvy
č.2/202,,Modernizace vybavení a rekonstrukce stravovacího zařízení a jídelny MŠ“ a uzavření

smlouvy o dílo s firmou Dohnal Pavel, Valdov 53, 509 01 Nová Paka za cenu 443 563 ,- Kč bez
DPH.
hlasování : pro : 6

-proti: 0

-zdržel se hlasování :0

usnesení bylo schváleno

11. Majetkoprávní záležitosti obce - prodej obecního pozemku viz. Oznámení č. 3/2020, nabytí
části pozemku p.č. 4/1( 7m2) a části pozemku p.č. 7/1 ( 9m2), obojí v k.ú. Žďár u Staré Paky do
vlastnictví obce
Zaměřením skutečného stavu nemovitosti čp. 28 bylo zjištěno, že skutečnost nesouhlasí se zákresem.
Majitelé požádali obec o směnu pozemků. Obec nemůže směňovat pozemky s věcným břemenem hypotékou, proto dochází k odkupu a k prodeji pozemků. Obec zajistí kupní smlouvu a zaplatí vklad
do KN, žadatel zaplatil geodetické vytýčení pozemku.
Usnesení č.
34./ 24.06.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje dle Oznámení č. 3/2020 záměr
prodeje obecního pozemku p.č. 604/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2,
odděleného GP č. 96-562/2019 z pozemku p.č. 604 a pozemku p.č. 604/7 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 6 m2, odděleného GP č. 96-562/2019 z pozemku p.č. 604,
obojí v k.ú. Žďár u Staré Paky panu Romanu Fejfarovi a slečně Veronice Kočové, oba bytem
Májová 118, 509 01 Nová Paka za cenu 45,- Kč/m2. Celková cena činí 720,- Kč.
hlasování : pro : 6,

proti: 0,

-zdržel se hlasování : 0,

usnesení bylo schváleno

Usnesení č.
35./ 24.06.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice ve smyslu ustanovení § 85 písm. a) zák. č.
128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje nabytí nemovitosti – pozemek p.č. 647,
ostatní plocha o výměře 7 m2, který vznikl oddělením od pozemku st. 4/1 a dále pozemek p.č. 7/3
zahrada, o výměře 9 m2, který vznikl oddělením od pozemku p.č. 7/1, obojí k.ú. Žďár
u Staré Paky do majetku obce Levínská Olešnice za cenu 25,- Kč /m2.
Celková cena činí 400,- Kč.
hlasování : pro : 6 ,

proti : 0,

-zdržel se hlasování: 0,

usnesení bylo schváleno

12. Různé
a) Obdrželi jsme žádost žďárských občanů o projednání obecní záštity veřejné akce Milada 70:
Zavražděna komunisty.
Usnesení č.
36./ 24.06.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje zapojení obce do veřejné akce
,,Milada 70 – zavražděna komunisty“´ k uctění památky 70. výročí od zinscenovaného
procesu s Miladou Horákovou. Na obecním úřadě a KD ve Žďáru bude vyvěšena černá vlajka.
hlasování : pro : 5,

proti :0,

-zdržel se hlasování : 1 (Martinek), usnesení bylo přijato

b)

Do každé domácnosti byl doručen infoleták č. 5/2020

c) Tradiční akce – pozvánka do Jilemnice na Krakonošovy letní podvečery - pořádá Jilemnicko
Svazek obcí 16. - 18. 7. 2020. Bohatý doprovodný program včetně ochutnávky pečených sejkor
od starostů okolních obcí.
d) Pozvánka na výstavu P. Petra Luniczeka- Lidová architektura Železného Brodu a okolí, která
proběhne v Muzeu a Pojizerské galerii v Semilech ve dnech 26.6. - 30.8.2020
e) Na obec byla doručena zpráva Policie ČR o bezpečnostní situaci za rok 2019 pro území Levínská
Olešnice.
Byly spáchány 3 trestné činy a 3 přestupky z toho 1x přestupek proti občanskému soužití, 1x
přestupek fyzických osob na ochranu zvířat proti týrání a 1x přestupek fyzických osob viz zákon
o odpadech.
V konečném hodnocení se Levínská Olešnice posuzuje jako oblast s nižším výskytem trestné
činnosti v rámci územní působnosti OOP Jilemnice.
f)

Čerpání dovolené zubního lékaře na Horkách. Bližší informace jsou na obecních stránkách.

g) Zahájení rekonstrukce železničního mostu v km 80,155 na trati Jaroměř – Stará Paka u bývalé
kampeličky v Levínské Olešnici. Zhotovitel firma Chládek Tintěra. Investorem je SŽDC, s.o.
Praha.
Příprava stavby přibližně od 15. 8 .2020. Výluka železniční dopravy od 7.9. 2020 do 31. 10. 2020.
Objízdná trasa bude po místní komunikaci podél železniční tratě a bude řízená semafory.

9. Závěr
Předsedající ukončila veřejné zasedání ve 20.20 hodin.

Nosková Zdeňka
starostka obce
Zapsala : Crhová Jana
Ověřovatelé zápisu :

Zastupitelstvo obce Levínská Olešnice bere na vědomí :
Zprávu starostky obce
Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání
Zprávy o činnosti jednotlivých výborů za 1. pololetí 2020

