Zápis z 1.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Levínská Olešnice
konaného dne 28. 1. 2015
Místo konání: Kancelář OÚ 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 všech 7
členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ( příloha č.1)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla ověřovatelé zápisu p.H.Hákovou a A.Hradeckou a zapisovatelkou
p.Crhovou J. Před hlasováním dala možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu p.Hradecká, Háková, zapisovatelkou
určuje J. Crhovou

Výsledek hlasování :
pro : 7
usnesení č. 1/28.01.2015 bylo schváleno

proti 0

-

zdržel se hlasování 0,

2. Schválení programu
Předsedající seznámila s návrhem programu podle pozvánky, nebyl vznesen návrh na
rozšíření bodu programu

Program :
1.
2.
3.
4.

Zahájení, jmenování zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
Projednání podání žádostí o dotaci na Krajský úřad LK, Ministerstvo pro místní
rozvoj a Státní fond životního prostředí ČR
Různé
Usnesení, závěr

5.
6.

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

Výsledek hlasování:
pro : 7
usnesení č.2 /28.01.2015 bylo schváleno

proti

0

-

zdržel se hlasování

0,

3. Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
Podepsání veřejnoprávní smlouvy s Městským úřadem v Jilemnici o výkonu přenesené
působnosti na úseku přestupkové agendy se ještě neuskutečnilo.
Směna a prodej pozemků ve Žďáře je stále otevřená, čeká se na dohodu vlastníků pozemků.
Jinak vše splněno.

4. Projednání podání žádostí o dotaci
a) Mateřská škola Lev.Olešnice – dotační fond LK – aktivity uspořádání dětského dne

b) Modernizace hřiště tenisových kurtů – hřiště by mělo být víceúčelové na další hry.
Umělý povrch travnatý – návštěva a prohlídka hřišť ve Studenci, Staré Pace a Jilemnici.
Firma Holman Nová Paka zhotovila stručný záměr, mělo by být vybaveno mobiliářem a měla
by být provedena oprava nefunkčního odvodnění – cena cca 885 tis.Kč, spoluúčast 60%,
dotace 250 tis.Kč, slavnostní otevření by bylo v měsíci září s nohejbalovým turnajem.

c) Mateřská škola – nedostatečné zázemí ve formě skříněk do šaten, skříní na mobiliář, děti
se zapojí výtvarnými aktivitami na opravě plotu, plánuje se oprava branky od školky na hřiště.
Dotace je z MMR ČR , uzávěrka podání žádostí 16.února.

d) Státní fond životního prostředí – finance na veřejnou zeleň – udělat inventarizaci zeleně
s návrhem na opatření, aby stromy neohrožovaly, ale obec zdobily – vytvořit paspart stromů

e) podpora jednotek SDH – jednotky dostaly informace o podmínkách pro podání žádosti a
připravují návrh.
Návrh na usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje záměr podání následujících žádostí o dotaci :
1) Program obnovy venkova – projekt Hřiště pro všechny ve výši 885 000,- Kč se spoluúčastí
obce ve výši 635 000,- Kč
2) Dotační fond Libereckého kraje – Podpora volnočasových aktivit na projekt Pojďte všichni
honem k nám, dětský den tu začíná ve výši 21 000,- Kč se spoluúčastí obce 11 000,- Kč
3) Podpora obnovy a rozvoje venkova, podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života
v obci, MMR-ČR
4) Státní fond životního prostředí – Program podpory sídelní zeleně
pro : 7
proti
Výsledek hlasování :
usnesení č.3 /28.01.2015 bylo schváleno

0

-

zdržel se hlasování 0,

5. Různé
p. Háková – Kdy vyjíždí pan Čermák vyhrnovat sníh pro OÚ? Je to na zavolání nebo jak je to s ním
sjednané
p.Nosková – vyjíždí podle potřeby a když si není jistý volá
p.Crhová – zanesený příkop a stále se zvětšující díra u mostu na Veselku, při velké vodě v lednu byl
příkop plný, nechybělo moc a teklo po silnici. Nelze domluvit opravu , trvá již několik let
p.Nosková – bude se tím zabývat. Pokusí se dohodnout se silnicemi

6. Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání zastupitelstva v 18.30 hod.

V Levínské Olešnici 2. 2.2015

Zapsala : Crhová J.

Ověřovatelé zápisu:

Starostka obce:

