Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Levínská Olešnice
konaného dne 31. 10. 2018 od 18.00 hod.
Místo konání: Kulturní dům Levínská Olešnice

1.

Zahájení

Zasedání zahájila v 18.00 hod. dosavadní starostka ( předsedající) obce Levínská Olešnice.
Před zahájením bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53
zákona č. 491/2001 Sb. v platném znění.
Zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., tj. 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro
podání návrhů soudu na neplatnost voleb, lhůta uplynula 19.10.2018,
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)
Členové zastupitelstva složili slib pronesením slova „ slibuji“ a slib potvrdili svým podpisem na Listině
prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce (příloha č. 2)
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla ověřovatelé zápisu paní Alenu Hradeckou a pana Petra Medunu, zapisovatelkou určila
slečnu Janu Crhovou. Před hlasováním dala možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Usnesení:
1./ 31.10.2018

zastupitelstvo obce Levínská Olešnice navrhuje za ověřovatele zápisu paní Alenu
Hradeckou a pana Petra Medunu, zapisovatelkou určuje slečnu Janu Crhovou

Výsledek hlasování : pro : 7 -proti 0

2.

-zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno

Schválení programu

Předsedající seznámila s návrhem programu podle pozvánky, předsedající vznesla návrh o rozšíření programu o
tyto body :
- vypracování projektové dokumentace na opravu cesty p.p.č.598 lesní úsek, k.ú.Žďár u Staré Paky
- zřízení výborů - sociální a kulturní - čtyřčlenný
- investiční - tříčlenný
Usnesení:
2./ 31.10.2018 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje doplnění programu o tyto body :
 ,, Zřízení investičního výboru a dále výboru kulturního a sociálního“
 ,,Vypracování PD na opravu cesty p.p.č. 598 (lesní úsek), k.ú. Žďár u Staré Paky“
Výsledek hlasování: pro : 7 -proti 0 -zdržel se hlasování

0, usnesení bylo schváleno

Uskutečnilo se schvalování o programu dle pozvánky,včetně doplňujících bodů:
Program :
1. Zahájení, jmenování zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty
- určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

4.

5.
6.
7.
8.
9.

- určení způsobu volby starosty a místostarosty
Volba kontrolního a finančního výboru
- určení počtu členů kontrolního a finančního výboru
- volba předsedů výborů
- volba členů výborů

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Rozpočtová změna č. 4/2018
Zřízení sociálního a kulturního výboru a investičního výboru
Vypracování projektové dokumentace na opravu cesty p.p.č. 598 lesní úsek, k.ú. Žďár u Staré Paky
Závěr

Usnesení:
3./ 31.10.2018 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje navržený program (příloha č. 3)
Výsledek hlasování :

3.

pro : 7

-proti

0

-zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno

Volba starosty a místostarosty

Předsedající navrhla, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo
sděleno.
Usnesení:
4./ 31.10.2018 zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
Výsledek hlasování: pro :

7

-proti 0

-zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno

Volba proběhne veřejným hlasováním, nejdříve bude volen starosta obce, potom místostarosta. Členové
zastupitelstva byli vyzváni k přednesení návrhů na změnu způsobů hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Usnesení:
5./ 31.10.2018 zastupitelstvo obce schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejně hlasováním
Výsledek hlasování: pro :

7

-proti 0

-zdržel se hlasování 0,

usnesení bylo schváleno

Členové zastupitelstva byli vyzváni k podání návrhů na funkci starosty. P. Tomáš Martínek navrhl na
funkci starostky obce p. Zdeňku Noskovou. Žádné další stanovisko nebylo k tomuto návrhu sděleno.
Usnesení:
6./ 31.10. 2018 zastupitelstvo obce volí do funkce starosty obce paní Zdeňku Noskovou.
Výsledek hlasování : pro :
schváleno

6

-proti 0

-zdržel se hlasování : 1 (Nosková),

usnesení bylo

Nově zvolená starostka poděkovala za důvěru, poděkovala za účast občanů ve volbách a dále poděkovala
bývalým zastupitelům za odvedenou práci po celé minulé volební období.
Doufá, že po celé čtyři roky, které jsou před novým zastupitelstvem, budou všichni zastupitelé táhnout za jeden
provaz a že se společně budou snažit pracovat s nejlepším svědomím a vědomím v souladu se složeným slibem
na začátku schůze. Vyzvala všechny občany, pokud mají nějaké nápady či postřehy, aby si je nenechávaly pro sebe
a řekli je zastupitelům.
Po opětovném zvolení starostky do funkce, pokračovala starostka ve vedení ustavujícího zasedání.
Členové zastupitelstva byli vyzváni k podání návrhů na funkci místostarosty. Starostka paní Z. Nosková

navrhla zvolit do funkce místostarosty pana Tomáše Martinka. Žádné další stanovisko nebylo k tomuto návrhu
sděleno.
Usnesení:
7./ 31.10.2018 zastupitelstvo obce volí do funkce místostarosty obce pana Tomáše Martinka
Výsledek hlasování: pro :
schváleno

6

-proti 0

-zdržel se hlasování : 1 (Martinek) usnesení bylo

4. Volba finančního a kontrolního výboru
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít 3 členy.
Žádné stanovisko k tomuto návrhu sděleno nebylo.
Usnesení:
8./ 31.10.2018 zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory budou tříčlenné
.
Výsledek hlasování: pro :
7
-proti 0,
-zdržel se hlasování 0,
usnesení bylo schváleno
Předsedající navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru p. Petra Medunu
Žádné stanovisko k tomuto návrhu nebylo sděleno.
Usnesení:
9./ 31.10.2018 zastupitelstvo obce volí do funkce předsedy finančního výboru pana Ing. Medunu Petra
Výsledek hlasování:
schváleno

pro :

6

-proti 0,

-zdržel se hlasování 1( Meduna),

usnesení bylo

Zvolený předseda finančního výboru pan P.Meduna , navrhl za členy finančního výboru paní V.Pospíšilovou a
p.L.Ječnou.
Usnesení:
10./ 31.10.2018 zastupitelstvo obce volí za členy finančního výboru p. Pospíšilovou Věru a p. Ječnou
Lenku
Výsledek hlasování : pro :

7

- zdržel se hlasování 0,

-proti 0,

usnesení bylo schváleno

Předsedající navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru p.A.Hradeckou.
Žádné stanovisko k tomuto návrhu nebylo sděleno.
Usnesení:
11./ 31.10.2018

zastupitelstvo obce volí do funkce předsedy kontrolního výboru paní Alenu Hradeckou

Výsledek hlasování : pro :
schváleno

6

- zdržel se hlasování 1(Hradecká),

-proti 0,

usnesení bylo

Předsedkyně kontrolního výboru navrhla za členy výboru p. R.Suchardovou a H.Machovou .
Usnesení:
12./ 31.10.2018 zastupitelstvo obce volí za členy kontrolního výboru p. Suchardovou Renatu
a p. Machovou Hanu
Výsledek hlasování : pro :

7

-proti

0,

-zdržel se hlasování 0,

usnesení bylo schváleno

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající přednesla návrh na výši odměn pro neuvolněné zastupitele dle přílohy - nařízení vlády č. 318/2017
Sb.ve znění pozdějších předpisů ve výši :
místostarosta – p- Martinek Tomáš
zastupitelé – p.
Hradecká Alena
p. Vagenknechtová Soňa
p. Ing. Arch. Marek Sankot
sl.
Ing.Jana Crhová
p.
Ing. Meduna Petr

5 000,- Kč,
1 250,- Kč
2 250,- Kč
1 250,- Kč
2 250,- Kč
1 250,- Kč

Usnesení:
13./ 31.10.2018 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice s odkazem na § 72 zákona o obcích schvaluje
odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce dle NV č.318/2017 Sb., ve výši:
Odměny budou poskytovány od 1.11.2018.
místostarosta – p- Martinek Tomáš
zastupitelé – p. Hradecká Alena
p. Vagenknechtová Soňa
p. Ing. Arch. Marek Sankot
sl. Ing.Jana Crhová
p. Ing. Meduna Petr
Výsledek hlasování:

5.

pro :

7

5 000,- Kč,
1 250,- Kč
2 250,- Kč
1 250,- Kč
2 250,- Kč
1 250,- Kč

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0,

usnesení bylo schváleno

Rozpočtové opatření č.4/2018

Vzhledem k přijatému transferu na volby do zastupitelstva obce a senátu bude přijato rozpočtové opatření
( příloha č.4). Zprávu přečetl pan Meduna, předseda finančního výboru.
Usnesení:
14./ 31.10.2018

zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Rozpočtové opatření č.4/2018
(příloha č. 4)

Výsledek hlasování:

6.

pro :

7 -proti 0,

-zdržel se hlasování 0,

usnesení bylo schváleno

Volba ostatních výborů navržených jako doplňující bod ustavujícího zasedání

Předsedající přednesla návrh na předsedu a členy sociálního a kulturního výboru. Předsedkyně p.Soňa
Vagenknechtová, členové p.Jana Crhová, Martin Komárek a Milan Hradecký. Žádné další stanovisko k tomuto
návrhu nebylo sděleno.
Usnesení:
15./ 31.10.2018 zastupitelstvo obce zřizuje výbor sociální a kulturní. Výbor bude čtyřčlenný.
Za předsedu výboru volí paní Vagenknechtovou Soňu, dále volí za členy výboru Ing. Crhovou Janu,
p. Hradeckého Milana a p. Komárka Martina
Výsledek hlasování:
schváleno

pro : 6 -proti 0, -zdržel se hlasování 1(Vagenknechtová), usnesení bylo

Předsedající přednesla návrh na předsedu a členy investičního výboru. Předseda p.M.Sankot, členové p.K.Šimek ,
p.Petr Lízr. Žádné další stanovisko k tomuto návrhu nebylo sděleno.
Usnesení:
16./ 31.10.2018 zastupitelstvo obce zřizuje výbor investiční. Výbor bude tříčlenný.
Za předsedu výboru volí pana Ing.arch. Sankota Marka, dále volí za členy výboru p. Lízra

Petra (1969) a p. Šimka Karla
Výsledek hlasování : pro

7.

6

-proti 0

-zdržel se hlasování : 1 (Sankot),

usnesení bylo schváleno

,,Vypracování PD na opravu lesní cesty p.p.č. 598 – části, k.ú. Žďár u Staré Paky“

Ve spolupráci s panem Trejbalem a s panem Wolfem byly vytypovány lesní cesty, které jsou v havarijním stavu.
Byly osloveni 3 projektanti, kteří měli za úkol vyprojektovat opravu lesních cest. Jedna z oslovených firem je
ochotna tuto projektovou dokumentaci připravit.
Usnesení:
17./ 31.10.2018

zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje ,,Vypracování PD na opravu části cesty
p.p.č.598 (lesní úsek), k.ú. Žďár u Staré Paky“ a starostku obce pověřuje sepsáním SoD
s firmou JAP PROJEKT s.r.o. Liberec

Výsledek hlasování : pro : 7

8.

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0,

usnesení bylo schváleno

Diskuze

p.Nosková – seznámila s oznámením o přerušení dodávky elektřiny ve dnech 7., 9. a 19.11.2018 od 8.30 hod. –
16.30 hod. v obcích Levínská Olešnice, Žďár a Ždírec
P.Hanuš – upozornil , že u vjezdu do Červené ulice z hořeního konce nesvítí veřejné osvětlení. Již upozorňoval na
obci dříve.
p. starostka – prověříme a popřípadě zajistíme opravu
p.Nosková – 15.11.2018 bude ukončena kompostovací sezona, naposledy budou vyvezeny kontejnery a poté
budou zazimovány.
Seznámila přítomné s konáním akcí v měsíci listopadu a prosinci a to: 1.12.2018 zahájení adventu
a 14.12.2018 Vánoční koncert dětí ze ZŠ ze Staré Paky
-

-

9.

Poděkovala přítomné paní ředitelce mateřské školy Mgr. B.Dundové za dosavadní spolupráci, ve které budou
pokračovat a doufá, že budou společně vytvářet nové projekty.
Závěr

Předsedající poděkovala za účast, novým zastupitelům popřála, aby se jim dařilo a ukončila ustavující zasedání
zastupitelstva v 19.15 hodin.
V Levínské Olešnici 6.11.2018
Zapsala : Crhová J.
Ověřovatelé zápisu:

Starostka obce:

