Zápis ze 4.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Levínská Olešnice
konaného dne 22. 7. 2016
Místo konání: Kulturní dům Žďár
1. Zahájení
Zasedání zahájila v 19.00 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 p.L.Jiřiště a T.Martinek a zapisovatelkou
p.A.Hradeckou. Před hlasováním dala možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu p.Jiřiště a p. Martinka
zapisovatelem určuje p. Hradeckou

Výsledek hlasování :
pro : 6
proti 0
usnesení č. 40/22.07.2016 bylo schváleno

zdržel se hlasování 0,

-

2. Schválení programu
Předsedající seznámila s návrhem programu podle pozvánky.
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Zahájení, jmenování zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
Darovací smlouva č.j. OLP/2865/2016 – převod p.p.č. 612/2,
k.ú. Žďár u St. Paky
Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3/2015
Různé - průzkumný hydrogeologický vrt ve Žďáru
- žádosti o prodej obecních pozemků
Usnesení,závěr

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

Výsledek hlasování:
pro : 6
proti
usnesení č.41/22.07.2016 bylo schváleno

0

-

zdržel se hlasování

0,

3. Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
Usnesení č.29 – 31. splněno
Usnesení č. 32. a 34. smlouvy dosud nebyly podepsány.
Usnesení 33. a 35. – 39. splněno
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání.

4. Darovací smlouva č.j. OLP/2865/2016 – převod p.p.č. 612/2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, k.ú. Žďár u St. Paky
Obec požádala o bezúplatný převod části komunikace p.č. 616 z důvodu sjednocení
vlastníka stavby a pozemku dle NOZ. Nechali jsme zhotovit GP, smlouvu a vklad na KN
zajistil Liberecký kraj.
Návrh na usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 616/2 o výměře
829m2 v k.ú. Žďár u Staré Paky od Libereckého kraje viz darovací smlouva č.j.
OLP/2865/2016
Výsledek hlasování:
pro : 6
usnesení č. 42/22.07.2016 bylo schváleno

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0,

5. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3/2015
Předmětem tohoto dodatku č 1 ke Smlouvě o výkonu technického dozoru investora ze dne
19.6.2016 je úprava bodu V. – lhůty plnění z důvodu, že Obec Levínská Olešnice ukončila SoD
se zhotovitelem akce,, Hřiště pro všechny- víceúčelové hřiště 18x36 m Levínská Olešnice“ . Na
realizaci této akce byl vybrán nový zhotovitel.
Návrh na usnesení:

zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o výkonu technického dozoru
investora č.3/2015
Výsledek hlasování:
pro : 6 -proti 0,
usnesení č. 43/22.07.2016 bylo schváleno

-zdržel se hlasování 0,

6. Různé
Žádosti oprodej pozemků
P.Fišerová – má zájem o koupi pozemku č.1460/5v k.ú. Levínská Olešnice
p.Rybová – o pozemek 1449/4 a 1450/1 v k.ú. Levínská Olešnice

Zastupitelé nedoporučují prodej pozemků z důvodu, že tyto pozemky jsou vedené jako
ostatní plochy, komunikace a jejich prodejem by došlo k omezení přístupu k
sousedním nemovitostem či potoku.
Uzavírka komunikace mezi Studencem a Žďárem

Silnice č.III/2934 bude uzavřena ve dnech 9.8. – 12.8.2016 z důvodu celoplošné rekonstrukce
– pokládka asfaltu, je vyvěšeno v aktualitách na obecních stránkách. Vlastník komunikace je
Liberecký kraj, opravu provádí firma M-Silnice.
Dětské hřiště ve Žďáru je kompletně hotovo a předáno dodavatelem
22.7.2016 bylo zkolaudováno a předáno dodavatelem víceúčelové hřiště v Levínské Olešnici
Na hřbitově ve Žďáře dojde k pokácení 2 tújí, aby nedošlo k poškození pomníků a k úrazu
Provedeno : p.Trejbal
Obecní pracovník p.Hradecký je od jara natolik vytížený, že bude v obci společně s ním pracovat 1
brigádník v době letních prázdnin
p.Jiřiště - hydrogeologický vrt ve Žďáře – o vrtu se začalo jednat v roce 2015 s firmou studnařství
p. Krynek a s Ing. Žabovou. Celý harmonogram, jak probíhaly přípravy byly předvedeny v prezentaci.
Začne se průzkumným vrtem, který bude sledován odborníky, pokud dojde k pochybnostem ( např.
pokles hladiny vody ve studni u p. Fišera, byl by vrt okamžitě ukončen. Stávající odběr podzemní
vody je na pozemku p. Fišera, potřebujeme od něho souhlas na vstup na jeho pozemek.
p. Fišar – požadoval vysvětlení věcí, které se týkaly zkušebního vrtu.
Osloví právníka, aby se poradil ohledně podmínek, za kterých bude souhlasit
a spolupracovat se zkušebním vrtem.
p.starostka – obec má 2 možnosti jak zajistit kvalitní vodu pro Žďár. Buďto napojením z veřejného
vodovodu z Levínské Olešnice – hotový projekt včetně stavebního povolení nebo zahájit průzkumný
vrt v obci Žďár vedle vodárny.
p.Pospíšilová – dopadla dotace na vyčištění rybníčka ve Žďáře?
p.Jiřiště – žádost byla podána, čekalo se na výsledek rozboru vzorku kalu, nyní musí zastupitelé
rozhodnout, zda o dotaci vůbec žádat, protože bahno není nebezpečný odpad, což byla největší
položka při vyčíslování nákladů
7. Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným za účast a ukončila schůzi zastupitelstva v 21.00 hod.
V Levínské Olešnici 28 .7.2016
Zapsala : Hradecká A.

Ověřovatelé zápisu:
Starostka obce:

