Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Levínská Olešnice
konaného dne 29.11. 2018
Místo konání: Kancelář Obecního úřadu v Levínské Olešnici
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 s programem byla zveřejněna na kamenné úřední desce a v elektronické podobě na
webových stránkách obce, nad rámec zákonných povinností byla rovněž doručena v listovní podobě
do každé domácnosti.
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatovala, že je přítomno 7 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ( příloha č.1)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhnula ověřovatele zápisu : p.Vagenknechtovou Soňu a p. Sankota Marka a
zapisovatelkou určila slečnu Crhovou Janu. Před hlasováním dala možnost vyjádřit se přítomným.
Usnesení č. 18/29.11.2018:
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice navrhuje za ověřovatele zápisu pana Sankota Marka
a paní Vagenknechtovou Soňu, zapisovatelkou určuje slečnu Janu Crhovou.
Výsledek hlasování : pro 7

-proti 0

zdržel se hlasování

0,

usnesení bylo schváleno

Předsedající dále informovala přítomné, že zápis z minulého – ustavujícího veřejného zasedání, které se
konalo dne 31.10.2018 byl vyhotoven a podepsán ověřovateli zápisu dle zákona o obcích. Vyzvala
přítomné zastupitele – ověřovatele zápisu k vyjádření popřípadě ke vznesení námitek.
p. Meduna: vznesl námitku na výši odměny u neuvolněné zastupitelky slečny Jany Crhové, která byla
chybně schválena viz usnesení č. 13./31.10.2018 ve výši 2 250,- Kč.
p. starostka: o tomto pochybení víme, náprava bude sjednána v samostatném bodě na dnešním veřejném
zasedání.
2. Schválení programu
Předsedající seznámila s návrhem programu podle pozvánky,zeptala se, zda má někdo ze zastupitelů
návrh na doplnění, nikdo se nepřihlásil, tudíž byl přečten návrh na usnesení.
Usnesení č. 19/29.11.2018:
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje navržený program (příloha č.2)
Výsledek hlasování: pro : 7

- proti 0 - zdržel se hlasování

0, usnesení bylo schváleno

Program :
1. Zahájení,jmenování zapisovatele,jmenování ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
4. Projednání SoD č.12/2018 na provádění zimní údržby
5. Organizační záležitosti - oprava usnesení o odměnách neuvolněných zastupitelů

6. Finanční záležitosti - žádost o poskytnutí finančního daru
7. Závěr
3. Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
Paní Hradecká provedla kontrolu usnesení, všechny body byly splněny.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání.
4. Projednání SoD č. 12/2018 na provádění zimní údržby

Paní starostka : na provádění zimní údržby obecních cest byl osloven pan Čermák Zdeněk, se kterým
proběhla před veřejným zasedáním rozprava, na které byli přítomni starostka, místostarosta a p. Čermák
Zdeněk. Na pracovní schůzce se řešila předešlá spolupráce – částečná nespokojenost s kvalitou údržby,
možnost rozdělení zimní údržby mezi více zhotovitelů. S tímto návrhem pan Čermák nesouhlasil. Řešila
se tedy otázka ohledně změny v pořadí důležitosti vyhrnování komunikací. Bylo dohodnuto, že bude-li
očekávané sněžení, bude jeho povinností vyjíždět dříve, než v minulém zimním období. Domluvena s
ním byla i důležitost kvalitního provedení údržby cest. V Levínské Olešnici je třeba upřednostnit cestu
k mateřské škole, okolo obecního úřadu, poté spojku okolo ZEFY a pak pokračovat do Žďáru. Vrátit se
zpět do Levínské Olešnice a dokončit zbývající cesty. Zároveň s panem Čermákem bude provádět zimní
údržbu, převážně posyp i obecní pracovník. Ostatní ujednání zůstávají stejné jako v předchozích
smlouvách. Pokud by bylo něco nejasného , p.Čermák má okamžitě kontaktovat starostku obce. V
případě nečinnosti bude požadována náprava. P. starostka požádala členy zastupitelstva, aby i oni
pomáhali dohlížet na chod zimní údržby.
p. Hradecká: Budou se vyhrnovat i lesní cesty?
p.starostka - není možné, aby se nechaly lesní cesty zapadat už kvůli svážení dřeva, kterého máme ve
velkém množství na skládkách, ale správce lesa pan Trejbal musí provádět občasnou kontrolu lesa.
Rozhodně to není tak, že se lesní cesty vyhrnují hlavně pro snadnější přístup myslivcům ke krmení
lesní zvěře, viz některé reakce od občanů.
Obec zajišťuje vyhrnování obecních cest, v případě soukromých cest - financují si sami vlastníci přímo
panu Čermákovi.
p. Sankot – souhlasím s tím, aby si vlastníci soukromých cest platili za vyhrnování
Usnesení č. 20/29. 11.2018 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje SoD č. 12/2018 s panem Čermákem Zdeňkem,
Levínská Olešnice čp. 2 na provádění zimní údržby 2018-2019.
Výsledek hlasování :

pro : 7

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

5. Organizační záležitosti - oprava usnesení o odměnách neuvolněných zastupitelů.
Na ustavujícím zasedání byly schváleny odměny jednotlivým neuvolněným zastupitelům. U paní Jany
Crhové byla schválena odměna ve výši 2.250,- Kč. Proti tomuto usnesení vznesl pan Meduna námitku,
protože schválená výše odměny nebyla v souladu s přílohou NV 318/2017. Navrhuje novou výši
odměny, a to v částce 2.000,- Kč.
Došlo k technické chybě – při opisu maximální možné odměny se opsala stejná odměna pro předsedu
výboru a člena výboru.

Ostatní znění usnesení jsou v pořádku , a proto zůstávají v platnosti.
p.Hradecká p.starostka :

Takže neplatí, že předsedové a členové komisí zastupitelstva mají všichni stejně?
neplatí, dle dané přílohy k NV je třeba rozlišovat obsazení funkcí.

Usnesení č. 21/29.11.2018 :
Zastupitelstvo obce schvaluje opravu chybně stanovené výše odměny neuvolněné člence
zastupitelstva obce slečně Ing. Janě Crhové v částce 2 250,- Kč viz usnesení č. 13./31.10.2018.
Došlo k technické chybě při opisu maximálních částek z Přílohy k NV č. 318/2017 Sb.
Zastupitelstvo obce nově schvaluje odměnu neuvolněné člence zastupitelstva obce slečně Ing. Janě
Crhové ve výši 2 000,- Kč.
Ostatní znění usnesení č. 13./31.10.2018 zůstávají v platnosti beze změny.
hlasování : pro : 6

-proti

0,

-zdržel se hlasování 1 (Crhová),

usnesení bylo schváleno

6. Finanční záležitosti - žádost o poskytnutí finančního daru
Obec obdržela žádost od Klubu přátel železnic Českého ráje, z.s. Turnov o poskytnutí finančního daru
na provoz parní lokomotivy u příležitosti 160 let od vzniku dráhy Horka u Staré Paky - Turnov.
Osloveny byly všechny okolní obce, kde bude historický vlak zastavovat. Členové spolku žádají o
příspěvek i další firmy a nadšence pro železnici. Paní starostka navrhuje poskytnout částku 1.000,- Kč,
na podporu této akce a dále poukázala na důležitost železniční dopravy pro obec v současné době.
p.Meduna: nespojoval by tento dar s významem železnice v obci
Usnesení č. 22/29. 11.2018 :
zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu č. 8/2018 na poskytnutí finančního daru ve výši
1.000,-Kč Klubu přátel železnic Českého ráje, z.s. Turnov k financování provozu parního vlaku u
příležitosti výročí 160. let trati Horka u Staré Paky – Turnov.
hlasování : pro :6 ,

proti 0, - zdržel se hlasování 1 (Vagenknechtová), usnesení bylo schváleno

7. Různé, závěr
Starostka obce vznesla dotaz, zda má ještě někdo něco k projednání nebo k diskuzi , protože tomu tak
nebylo, ukončila schůzi zastupitelstva v 18.45 hod.
V Levínské Olešnici 3 .12.2018
Zapsala : Crhová J
Ověřovatelé zápisu:

Starostka obce:

