Zápis z 2.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Levínská Olešnice
konaného dne 20. 2. 2015
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)
Omluvena: p.H.Háková
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla ověřovatelé zápisu p.T.Martinka a D.Peterku a zapisovatelkou
p.Crhovou J. Před hlasováním dala možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu p.T.Martinek, D.Peterka, zapisovatelkou určuje J.
Crhovou

Výsledek hlasování :
pro : 6
usnesení č. 4/20.02.2015 bylo schváleno

proti 0

-

zdržel se hlasování 0,

2. Schválení programu
Předsedající seznámila s návrhem programu podle pozvánky,
byl vznesen návrh na rozšíření bodu programu a to:
-

zmocnění starostky uzavírat smlouvy do výše 50tis. Kč

Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o bod zmocnění starostky obce uzavírat
smlouvy do výše 50.000.-Kč

Výsledek hlasování : pro :6 -proti 0
usnesení č. 5./ 20.2.2015 bylo schváleno

-zdržel se hlasování 0,

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení, jmenování zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
Zpráva starostky obce
Dodatek č. 6 ke směrnici o poskytování cestovních náhrad
Rámcová smlouva s firmou EKOLSERVIS s.r.o. Nová Paka
Zřízení nového pracovního místa na OÚ
Revokace usnesení č. 19/14 o směně pozemku ve Žďáru
Zřízení komise pro výběrová řízení na rok 2015
Vypsání výběrového řízení na rekonstrukci tenisového kurtu
Projektová příprava na investiční akce – víceúčelové hřiště, č.p. 96 – veřejné prostranství, mostky,
byt ve Žďáru, modernizace KD ve Žďáru

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Aktualizace změny územního plánu obce
Plán činnosti finančního a kontrolního výboru na rok 2015
Schválení výsledků inventarizace majetku obce za rok 2014
Vyúčtování cenové kalkulace vodného za rok 2014
Vyúčtování cenové kalkulace za odpady za rok 2014
Zmocnění starostky uzavírat smlouvy do výše 50 tis.Kč
Diskuse
Usnesení, závěr

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program (Příloha č. 2)

Výsledek hlasování :

pro : 6 -proti
usnesení č. 6./20.2.2015 bylo schváleno

0

-zdržel se hlasování 0,

3. Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
Veřejné zasedání proběhlo 28.1.2015, zápis byl vyhotoven a je podepsán. Nebyly k němu
vzneseny žádné připomínky.
Proběhl telefonát ohledně díry před mostem u zastávky ČD – silnice o tom vědí, opraví.
Na Veselce rozježděné krajnice, v jarním období proběhne prohlídka stavu, bude postupně
doplňováno a opraveno.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání.

4. Zpráva starostky obce
- p.č. 1441/5 obec chce odkoupit od Lesů ČR, byl vypracován znalecký posudek- bylo
zjištěno, že část pozemku pokračuje do komunikace III.třídy – vlastník kraj, začalo jednání
Lesy ČR s krajem, až proběhne odkup pozemku , potom bude moci realizovat odkup
pozemku obec.
- probíhá řízení na povolení čističky odpadních vod u č.p. 152, je vypracována studie –
hasičská budova, ještě není jasná představa jak řešit vlastnictví a kde vzít peníze na
rekonstrukci.
- obecní komunikace – v prosinci proběhla oprava cesty k čp. 108, vzhledem k probíhajícím
opravám mlýna, nebude se dále opravovat, nebude dán povrch.
- oprava služebního auta – minulé zastupitelstvo řešilo otázku špatného technického stavu
auta. Nové zastupitelstvo nechalo udělat posudek – doporučení k likvidaci, oprava dražší než
auto. Místní hasiči přišli s nabídkou opravy s tím, že materiál hradí obec, práce zdarma. Auto
opraveno, připraveno na TK, patří jim za to dík.
- jmenování velitele JSDH - p.M.Hradecký požádal o uvolnění z funkce velitele jednotky ke
dni valné hromady. Do funkce navržen p.P.Sucharda, byla zaslána žádost o schválení na HZS
Semily, pan P.Sucharda byl schválen a jmenován do funkce a ke stejnému dni byl odvolán
z funkce p.M.Hradecký.
- Lednová povodeň – 10.1.2015
Došlo k mírnému zaplavení některých částí v obci, byl proveden zásah u p.Hammera –
ucpaný obecní propustek – vyčištění provedl p.Hradecký a p.Martinek. Chystáme se
zmapovat všechna místa, která jsou potřeba ošetřit, poté proběhne realizace.
- Ve Žďáře opět kalná pitná voda – v roce 2013 zakoupeno filtrovací zařízení mechanických
částeček. Byl udělán rozbor na bakterie, výsledek bez závad, protokol na obecních stránkách,
bude se mluvit a jednat o studiích jak řešit.
- návrh na zalesnění pozemku ve Žďáře
Pozemky měl v pronájmu Agrochov Stará Paka, vypověděli smlouvu – záměr již minulého
zastupitelstva zalesnit aby se oddělilo rekreační středisko Kozinec.

Zjistili jsme, že p.č.343/2 majitel p. J.v.Dijk, má v ÚP jako zástavbovou plochu, ještě tudy
vede vysoké napětí – musí se dodržovat ochranné pásmo, toto zjištění zbrzdilo jednání, zatím
nabídneme plochy do pronájmu.
- vyúčtování bioodpadu – technika Svazek Jilemnicko
Vývoz 1 kontejneru 790,11 Kč
Zpracování m3 hmoty 163,60 Kč
Do kontejneru házet pouze rozlámané větve, aby se nevyvážel vzduch, jsme rádi že se třídí a
odváží odpad a že se neobjevuje tráva kolem potoka.
- Informace ze Svazku Jilemnicko
Proběhlo setkání starostů s hejtmanem LK p. Půtou a radním pro dopravu p. Mastníkem .
Probíral se nevyhovující stav komunikací II. a III. třídy, mají dobře zmapovanou celou oblast,
nemají na opravy dostatek peněz. Snaží se dát do plánu oprav nejhorší úseky – paní starostka
se ptala kdy dojde na opravu silnice do Žďáru – bude se snažit dát do plánu oprav
v nejbližším období.
Všichni starostové řeší odpady – poplatky jsou pro početnou rodinu zatěžující, Svazek
Jilemnicko si vzal na starost představit elektronickou aukci, když se to bude líbit, šli by do
toho- 1.1.2015 novela zákona o odpadech, povinné třídění kovů a bioodpadu. Bioodpad
splněn, zajistí se místo pro oddělené soustředění odpadů. Na příštím VZ ZO se bude
schvalovat OZV na odpady. Zajistí se nádoby a místa pro tříděný odpad – kovy..
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starostky obce za období 10.12.2014 – 20.2. 2015

5. Dodatek č.6 ke směrnici o poskytování cestovních náhrad
Návrh usnesení:
náhrad

zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 6 ke směrnici o poskytování cestovních

-proti
Výsledek hlasování : pro : 6
usnesení č.7/20.2.2015 bylo schváleno

0

-zdržel se hlasování 0,

6. Rámcová smlouva s firmou EKOLSERVIS s.r.o. Nová Paka
Jedná se o smlouvě s firmou, která zajišťuje čištění, monitoring, přepravu a likvidaci tekutých odpadů,
součástí není vzorkování obecních ČOV. Když bude smlouva s obcí, na práce sleva 10%.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Rámcové smlouvy s firmou EKOLSERVIS s.r.o.Nová Paka

Výsledek hlasování :

pro : 6 -proti
usnesení č. 8./ 20.2.2015 bylo schváleno

0

-zdržel se hlasování 0,

7. Zřízení nového pracovního místa na OÚ
- práce na dohodu v minulosti nebyla vždy řádně odvedena, obec má nově nakoupenou drahou
techniku.
Popis práce – údržba zeleně, obecních budov, zimní údržba a práce v lese.
V prosinci byla zveřejněna nabídka, přihlášeni 4 zájemci, 2 místní a 2 přespolní – posouzení kdo má
jakou praxi, práce v lese a místní člověk. Vybrán p. M.Hradecký , nástup od 1.4.2015.
p.Kalkusová – budou zrušeny domovníci ?
p.Nosková – nebudou, zůstane zachováno v nějaké podobě, zkušenosti z jiných obcí – pracovník se
nezastaví.
Návrh usnesení:
úřadu

zastupitelstvo obce schvaluje Zřízení nového pracovního místa dělník obecního

Výsledek hlasování :
pro : 6
usnesení č.9./ 20.2.2015 bylo schváleno

proti

0

-

zdržel se hlasování 0,

V 19.00 hodin – omluven jeden ze zastupitelů – p.S.Votoček odešel - počet přítomných zastupitelů 5
8. Revokace usnesení č. 19/14 o směně pozemku ve Žďáru
Jedná se o pozemek - obecní komunikace k č.p. 18 a 56, narovnání skutečného stavu. Obec nechala
vypracovat geometrický plán pro vytvoření směnné smlouvy, nedošlo však k dohodě mezi majiteli
sousedních pozemků, z tohoto důvodu se ruší usnesení – neodpovídá současným návrhům
zúčastněných stran

Náklady na další jednání by šly na vlastníky ne na obec.
Návrh usnesení : zastupitelstvo obce schvaluje revokaci usnesení č. 19/14 o směně
pozemku ve Žďáru
Výsledek hlasování : pro : 5
-proti
usnesení č.10./ 20.2.2015 bylo schváleno

0

-zdržel se hlasování 0,

9. Zřízení komise pro výběrová řízení na rok 2015
Členové komise p. Z.Nosková, Ing.L.Jiřiště, D.Peterka, T.Martinek, H.Háková
V případě potřeby bude 1 člen nahrazen externím členem – odborníkem na daný záměr.
Děláme to z důvodů abychom nemuseli schvalovat komise před každým výběrovým řízením
- komise nemá jasno podle čeho bude vybírat, bude vytvořena směrnice
- návrh směrnice vznikl již z minulého zastupitelstva, nebylo schváleno, nebyla dohoda na částce
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje Zřízení komise pro výběrová řízení na rok 2015 ve
složení Zdeňka Nosková, Lubomír Jiřiště, Hana Háková, Dušan Peterka, Tomáš Martinek a
v případě potřeby bude jeden člen nahrazen externím členem – odborníkem na daný záměr.

Výsledek hlasování : pro : 5 -proti
usnesení č. 11./ 20.2.2015 bylo schváleno

0

-zdržel se hlasování 0,

10. Vypsání výběrového řízení na rekonstrukci tenisového kurtu
V rozpočtu na rok 2015 je naplánovaná rekonstrukce tenisových kurtů – mělo by z toho být
víceúčelové hřiště, snaha aby mládež měla možnost využívat toto zařízení. Pokud se podaří získat
dotaci, vyšlo by levněji. Proběhne nabídka na projektovou dokumentaci – oslovení firem vybere se 1
z nich.
Realizace do měsíce září – pokud bude přidělena dotace – bude slavnostní otevření s nohejbalovým
turnajem
p.Lízr J. – pokud bude nad kurtem pole, nemá cenu opravovat.
p.Nosková – majitel musí pole zatravnit, zasahuje už do obecního pozemku
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje Vypsání výběrového řízení na rekonstrukci
tenisového kurtu na víceúčelové hřiště s umělým povrchem

Výsledek hlasování :

pro : 5 -proti
usnesení č. 12./ 20.2.2015 bylo schváleno

0

-zdržel se hlasování 0,

11. Projektová příprava na investiční akce – víceúčelové hřiště, č.p. 96 – veřejné
prostranství, mostky, byt ve Žďáru, modernizace KD ve Žďáru
Je potřeba připravit návrhy s dokumentací ještě před vyhlášením dotací, není potom možné v krátkém
termínu získat veškeré podklady k jednotlivým titulům.

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje realizaci Projektové přípravy na investiční akce –
víceúčelové hřiště, č.p. 96 – veřejné prostranství, mostky, cesty, byt ve Žďáru, modernizace KD ve
Žďáru

Výsledek hlasování : pro : 5 -proti
usnesení č. 13./ 20.2.2015 bylo schváleno

0

-zdržel se hlasování 0,

12. Aktualizace změny územního plánu obce
Nyní je správná doba k podávání návrhů
Mě.Ú Jilemnice – upozornil na hodně velké části rozvojových ploch, leží to na soukromých
pozemcích. ÚP byl tvořen bez ohledu na vlastnické vztahy.
Do konce měsíce února se mohou podávat návrhy na změnu ÚP, potom bude předáno na MěÚ
Jilemnici, aby mohl na změně ÚP začít pracovat.
Návrh usnesení:

zastupitelstvo obce schvaluje realizaci Aktualizace změny územního plánu obce

Výsledek hlasování : pro : 5 -proti
usnesení č. 14./ 20.2.2015 bylo schváleno

0

-zdržel se hlasování 0,

13. Plán činnosti finančního a kontrolního výboru na rok 2015
Výbory jsou tříčlenné - předseda musí být zastupitel
Finanční výbor - předsedkyně p. H.Háková – rozpočet, rozpočtové výhledy, rozpočtové změny apod.
Kontrolní výbor – předsedkyně p.A.Hradecká – kontrola usnesení, obecně závazných vyhlášek apod.
Jsou zřizovány jako poradní orgán ZO, zápis předloží ke schválení ZO.
Návrh usnesení:

zastupitelstvo obce schvaluje Plán činnosti finančního a kontrolního výboru na
rok 2015

Výsledek hlasování : pro : 5 -proti
usnesení č. 15./ 20.2.2015 bylo schváleno

0

-zdržel se hlasování 0,

14. Schválení výsledků inventarizace majetku obce za rok 2014
Inventura řádně proběhla, ústřední inventarizační komise sestavila Závěrečnou inventarizační zprávu,
poškozený nebo rozbitý majetek byl vyřazen, dán do sběru.
Návrh usnesení:

zastupitelstvo obce schvaluje výsledky inventarizace majetku obce za rok 2014

Výsledek hlasování : pro : 5 -proti
usnesení č. 16./ 20.2.2015 bylo schváleno

0

-zdržel se hlasování 0,

15. Vyúčtování cenové kalkulace vodného za rok 2014
Příjmy 280.150,- Kč
Výdaje 325.501,- Kč
------------------------------ 45.351,- Kč
Pro letošní rok poplatky zůstávají 25,- Kč za vodoměr, cena vody 16,- Kč + 15% DPH
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Vyúčtování cenové kalkulace vodného za rok 2014

16. Vyúčtování cenové kalkulace za odpady za rok 2014

Příjem
256.432,- Kč
Výdej
273.497,- Kč
--------------------------------- 17.065,- Kč
Příjem za recyklaci odpadů 29.589,- Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Vyúčtování cenové kalkulace za odpady za rok
2014
17. Zmocnění starostky uzavírat smlouvy do výše 50.000,- Kč
Až bude vypracovaná směrnice, tento problém bude řešit směrnice. Po schválení směrnice
bude tento bod pozbývat platnosti.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce zmocňuje starostku obce k uzavírání smluv do výše 50.000.-Kč
(nájemní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o výpůjčce, objednávky)

Výsledek hlasování:
pro : 5
proti
usnesení č.17 /20. 2.2015 bylo schváleno

0

-

zdržel se hlasování

0,

18. Diskuse
p. Lízr J. – mluvíme o špatné vodě ve Žďáře, na obci je vypracovaný projekt na rozšíření vodovodu
plno peněz se do toho dalo, proč se nezačne se stavbou
p.Nosková – zastupitelé se s projektem seznamují, nemohla se podat žádost o dotaci,
protože nebyl schválen koncept PRVKUK LK, nyní se na tom pracuje – dokument je
odeslán k posouzení na kraj, čekáme na rozhodnutí. Budou – li kladná, schvaluje
zastupitelstvo LK.
p.Ing.Jiřiště - Navrhovaný projekt je ve výši 16 mil. Kč, běžné dotace jsou
40 – 60%, hledáme levnější alternativu. Dohledaly se složky o vrtech – nedotáhla se
jednání jestli se může dělat vrt na cizích pozemcích – chyběl souhlas majitelů pozemků
p.Nosková – do každé domácnosti byly doručeny informace
- výluka vlaků
- ukončení prodeje potravin k 30.4.2015 zastupitelstvo má několik návrhů, občané budou
seznámeni na dubnovém zasedání
- je možnost odběru obědů v mateřské škole, cena 68,- Kč
- záležitostí zastupitelů bude, zda se rozhodnou přispívat důchodcům z obecní pokladny
- centrum pro zdravotně postižené nabízí pomoc
- úprava veřejného prostranství naproti OÚ – možno podávat návrhy
p.Čepelák – když bude zrekonstruované hřiště, bylo by třeba se zamyslet nad správcem hřiště aby byl
přehled v jakém stavu se hřiště opouští.
p.Ing.Jiřiště – pochvala p. P.Suchardy – vypracoval precizní podklady k žádosti o dotaci pro hasiče.
18. Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání zastupitelstva v 20.30 hod.
V Levínské Olešnici 27. 2.2015
Zapsala : Crhová J.

Ověřovatelé zápisu:

Starostka obce:

