Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Levínská Olešnice
konaného dne 20. 2. 2019
Místo konání: Kulturní dům Levínská Olešnice
1. Zahájení
Zasedání zahájila v 18.00 hod. starostka Obce Levínská Olešnice (předsedající).
Zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.,
Pozvánka byla zveřejněna na úřední desce, dále v elektronické podobě na obecních stránkách.
Pozvánku s programem obdržela každá domácnost do schránek.
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatovala, že je přítomno všech 7 členů
zastupitelstva a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné (příloha č. 1)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla za ověřovatelé zápisu pana Ing. arch. Sankota M. a paní Vegenknechtovou S. a
zapisovatelkou slečnu Crhovou J. Před hlasováním dala možnost vyjádřit se přítomným občanům.
P .Ing.Meduna P. nahlásil střet zájmů v bodě č. 9 u navrženého programu.
Usnesení č. 1./20.02.2019
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice navrhuje za ověřovatele zápisu paní Vagenknechtovou
Soňu a pana Ing. arch. Sankota Marka., zapisovatelkou určuje Ing. Janu Crhovou
Výsledek hlasování: pro: 7, -proti - 0 -zdržel se hlasování - , 0 usnesení bylo schváleno
Předsedající vyzvala právě schválené ověřovatele zápisu a zapisovatelku, aby se ujali svých funkcí.
Podala informaci o zápisu z minulého veřejného zasedání, které se konalo 19.12.2018. Zápis byl
vyhotoven dle zákona o obcích, nebyly k němu vzneseny žádné připomínky, tudíž se považuje za
schválený. Je zde k nahlédnutí, jinak je k dispozici v úředních hodinách na obecním úřadě.
2. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu podle pozvánky, nebyl vznesen návrh na
doplnění programu:
Program:
1. Zahájení,jmenování zapisovatele,jmenování ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
4. Zpráva starostky obce
5. Zpráva inventarizační komise
6. Rozpočtové opatření 1/2019
7. Projednání zrušení účtu vedeného u Patria Finance a.s.
8. Dodatek č. 10 ke směrnici o poskytování cestovních náhrad
9. Vyhodnocení výsledků výzev č. 1/2019 a č. 2/2019, uzavření SoD
10. Podání žádostí o dotace – MMR, Liberecký kraj
11. Projednání odstoupení od SoD č. 1/2017 vč.dodatku
12. Projednání uzavření darovacích smluv – finanční dary
13.Projednání záměru Svazku obcí Jilemnicko ohledně společného řešení při nakládání s odpady
14. Různé
15. Závěr

Usnesení č. 2./20.02.2019
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje navržený program (Příloha č. 2)
Výsledek hlasování: pro : 7, -proti- 0 , -zdržel se hlasování - 0 , usnesení bylo schváleno

3. Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
zprávu přečetla předsedkyně kontrolního výboru p. Hradecká Alena, všechny body splněny
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání.
4. Zpráva starostky
Starostka obce přivítala všechny přítomné na prvním zasedání zastupitelstva v roce 2019. Nejdříve
seznámila s akcemi, které se podařilo zrealizovat v uplynulém roce:
- Oprava místní komunikace od pomníku padlým k čp 130 včetně opěrné zdi za 710.472,- Kč, dotací
z MMR ČR bylo pokryto 251.820,- Kč
- Oprava pomníku padlým v Levínské Olešnici za 170.640,- Kč
- Výměna části starého plotu u MŠ
- Nové dětské hřiště u MŠ za 248.461,- Kč
- Výměna vchodových dveří u budovy MŠ 47.535,- Kč
- Přestrojení čerpací stanice ve Žďáru 180.985,- Kč
- Výměna střešní krytiny na vodárně ve Žďáře a zhotovení přístřešku – altánu za 151.250,- Kč
- Úprava terénu u historické hasičárny v LO za 12 tis.Kč, zde ještě plánujeme umístit lavičku a
květník
- Kompletní výměna žlabového systému na hasičské zbrojnici a na autobusové zastávce ve Žďáře
- Renovace vchodových dveří a kamenické práce na dveřním ostění a pískovcovém schodišti u KD Ž
- Oprava propustku na komunikaci p.č.588 ve Žďáře za 39.930,- Kč
- Odborné ošetření dřevin na hřbitově ve Žďáru
V rozpočtu obce bylo počítáno i se zahájením prací na rekonstrukci čp. 152 v Olešnici, protože nebyla
dodána PD včetně stavebního povolení, nedošlo k realizaci.
Nové zastupitelstvo kauzu řeší odstoupením smlouvy o dílo s projektantem a nyní probíhá oslovování
nových projektantů. Dále se nepodařilo provést výměnu střešní krytiny na KD LO a to z důvodů
nedodání střešní krytiny, materiál je již k dispozici, výměna proběhne v jarních měsících tohoto roku.
Kulturní život a společenský život v obci
– tradiční divadelní představení,
- Oslava 100. výročí vzniku republiky
- Posezení pro dříve narozené
- Tradiční zahájení adventu
- Vánoční koncert
- Přivítání 5 nových občánků
- Zlatá svatba manželů Kordových
Odpadové hospodářství za rok 2018
Výdaje – směsný komunální odpad 254.907,- Kč
- Tříděny odpad – 60.360,- Kč
- Nebezpečný odpad – 8.531,- Kč
- Příjmy – 243.218,- Kč
- Kompostování 43.615,- Kč
Z čísel je patrné, že obec na odpady doplácí.
Vodní hospodářství – spolupracujeme s firmou Ekolservis Nová Paka

Výdaje 470.685,- Kč opravy, rozbory, odměna vodáka,
Příjmy – 409.676,- Kč bez DPH – vyfakturovaná voda
Stočné – ČOV u obecních budov
Výdaje 63.474,- Kč
Příjmy 23.961,- Kč
Lesní hospodářství
Starostka popsala kalamitní stav ohledně kůrovce. Odbyt dřeva čím dál víc složitější, protože dřeva je
na trhu nadbytek a tudíž jeho cena prudce klesá.
Za měsíce leden a únor 2019 se podařilo prodat dřevní hmotu za 564.978,- Kč, která byla na
skládkách.
V letošním roce musíme počítat s výdaji na uklizení pasek po těžbě, nákup nových sazenic, výsadbu a
vyžínání pasek.
V letošním roce plánujeme dokončení zateplení části KD LO, modernizaci kuchyňky na OÚ, 2. etapu
úpravy obecní návsi, výměnu zbývající části plotu u MŠ a opravu některých místních komunikací.
Byla vypsána výzva na podání cenové nabídky na osobní automobil a na opravu části komunikace ve
Žďáře. Pokusíme se získat dotaci na opravu kříže na hřbitově v Lev.Olešnici. Ve Žďáře budeme
dokončovat terénní úpravy u rybníčka, fasádu na vodárně a KD plánujeme vymalovat chodbu a
dokončit opravu vstupního schodiště. Na dostavbu vodovodu vzhledem k rozdílným názorům
plánujeme uspořádat veřejné projednávání.
Také v letošním roce proběhne tradiční setkání seniorů, vítání občánků, velikonoční tvoření, divadelní
představení, advent a vánoční koncerty.
Zima dala o sobě vědět, což zaměstnalo nejen pana Čermáka, který pro naši obec zajišťuje zimní
údržbu, ale i obecního pracovníka. Snad se v rámci možností podařilo zimní údržbu zvládnout.
- V oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. byla v loňském roce podána 1 žádost
o informace, výroční zpráva o poskytování informací byla zveřejněna na obecních stránkách.
V měsíci květnu proběhnou volby do evropského parlamentu, každá obec bude mít svůj volební
okrsek.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starostky obce.
5. Zpráva inventarizační komise
Místostarosta pan Martinek seznámil přítomné s výsledky inventarizace majetku obce provedené
k 31. 12. 2018.
Nebyly shledány inventarizační rozdíly.
Usnesení č. 3./20. 02.2019 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Zprávu inventarizační komise za rok 2018
(Příloha č. 3)
Výsledek hlasování: pro: 7, - proti - 0 -zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno
6. Rozpočtové opatření č. 1/2019
P. Ing.Meduna seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením, které je z důvodů schválení přesné částky
transferu– příspěvku na obyvatele ze státního rozpočtu
Usnesení č. 4./20. 02.2019 :
Zastupitelstvo obce Levínská
(Příloha č.4)

Olešnice

schvaluje

Rozpočtové

opatření

Výsledek hlasování: pro: 7, -proti- 0 -zdržel se hlasování- 0, usnesení bylo schváleno

č.1/2019

7. Projednání zrušení účtu vedeného u Patria Direct a.s.
Na obec byly v minulosti převedeny akcie České spořitelny v počtu 271 ks, byly vedeny na účtu u
Střediska cenných papírů. V roce 2010 začala cenné papíry spravovat společnost Patria Direct a.s..
Ke konci roku 2018 byl schválen na valné hromadě ČS nucený převod všech akcií na Erste Group
Bank AG. Cena akcie byla stanovena na základě vypracovaného znaleckého posudku 1328,- Kč/1 ks
akcie. Obci byla vyplacena na účet jednorázová částka v hodnotě počtu akcií, tj. 359 888,- Kč. Proto
již nemáme žádné akcie, je zbytečné dále vést účet.
Usnesení č. 5./20. 02.2019 :
a) zastupitelstvo obce schvaluje zrušení evidenčního účtu č. 11490515 vedeného u Patria Finance
a.s. Praha.
b) zastupitelstvo obce schvaluje ukončení Rámcové smlouvy o poskytování investičních služeb
uzavřenou mezi Obcí Levínská Olešnice a Patria Finance a.s. Praha a pověřuje starostku obce
Zdeňku Noskovou podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: pro: 7, -proti- 0 -zdržel se hlasování -0, usnesení bylo schváleno
8. Dodatek č.10 ke směrnici o poskytování cestovních náhrad
Starostka obce seznámila s novou vyhláškou ze dne 19.prosince 2018 o změně sazby základní náhrady
za používání motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro
poskytování cestovních náhrad. Je to vyhláška 333/2018 Sb.
Tento dodatek je nedílnou součástí Směrnice o poskytování cestovních náhrad Obce Levínská
Olešnice ze dne 25.6.2008
Usnesení 6./20.02.2019 :
zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 10 ke Směrnici o poskytování cestovních náhrad
(Příloha č. 5)
hlasování: pro: 7, -proti- 0 , -zdržel se hlasování - 0 , usnesení bylo schváleno
9. Vyhodnocení výsledků výzev č. 1/2019 a č. 2/2019, uzavření SoD
Výzva č. 1/2019 – ,,Dodávka osobního automobilu“
Na konci měsíce února končí TK u osobního automobilu ŠKODA FELICIE, do jeho oprav dále
investovat nebudeme vzhledem k jeho stáří, v provozu je od roku 1997. Auto také nevyhovuje
z důvodu bezpečnosti v silničním provozu.
Byly osloveny 4 firmy na podání cenové nabídky, dnešního dne proběhlo na obci otvírání obálek.
Do poptávkového řízení byly zaevidovány dvě nabídky.
Hodnotící komise doporučila vybrat firmu Auto Belda s.r.o., jejich nabídková cena byla nejnižší, a to
226 tis. Kč bez DPH, 274 200,- Kč vč. DPH.
p.Martinek – hodnotící kritériem byly požadavky na parametry pro všechny vozy stejné.
Starostka: Felicie půjde k ekologické likvidaci.
Usnesení 7./20.02.2019
zastupitelstvo obce schvaluje výsledky Výzvy č.1/2019 „Dodávka osobního automobilu“ a
uzavření kupní smlouvy s firmou Auto Belda, s.r.o. Jablonec nad Jizerou na dodávku nového
osobního automobilu za cenu 274 200,- Kč vč .DPH
Výsledek hlasování: pro: 7, - proti - 0 -zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

Výzva 2/2019 - ,,Oprava části komunikace p.p.č. 620 k.ú. Žďář u Staré Paky“
Jedná se o nezpevněnou cestu k rozsáhlým obecním lesům, tato cesta je ve velmi špatném stavu. Byly
osloveny přímo tři firmy, z nich jedna firma požádala o vyřazení z poptávkového řízení po upřesnění
kriterií zadavatelem. Výzva byla rovněž zveřejněna na webových stránkách obce. Jedna firma si
podala nabídku na základě informace z webu. Celkem byly posuzovány 3 firmy, které splňovaly
všechny podmínky. Hodnotícím kritériem byla nejnižší cena. Hodnotící komise doporučila pro výběr
firmu Naklápěcí rotátory s.r.o.. Její majitel pan Ing. Meduna Petr, který je zároveň zastupitel obce,
nebyl v hodnotící komisi a nepodílel se na sestavování výzvy. Na začátku jednání nahlásil střet zájmu.
p.Sankot – kdy je termín provedení
starostka – do konce června, je to ovlivněno počasím, bude zakotveno ve smlouvě o dílo.
p.Lízr – kdo zpracovával rozpočet na tuto akci?
Starostka - rozpočet vyhotovil p. Šimůnek Roman
Usnesení č. 8./20.02.2019 :
zastupitelstvo obce schvaluje výsledky Výzvy č.2/2019 „ Oprava části komunikace p.p.č.620 k.ú.
Žďár u Staré Paky“ a uzavření smlouvy o dílo s firmou Naklápěcí rotátory s.r.o. Žďár 38 za
cenu 217.800,- Kč vč. DPH.
hlasování: pro: 6, -proti- 0 -zdržel se hlasování- 1, (Meduna P.) usnesení bylo schváleno

10. Podání žádostí o dotace – MMR, Liberecký kraj
Dotace z MMR ČR - program Oprava drobných sakrálních staveb, tento dotační titul bychom chtěli
využít na opravu centrálního kříže na hřbitově v Levínské Olešnici. Žádosti by měly být podány do 28.
2. 2019. Výše dotace činí až 70 % uznatelných nákladů.
Dotace z Libereckého kraje z POV – z minulého roku nám přechází již přiznaná dotace na opravu
střechy na kulturním domě v Levínské Olešnici.
Ještě bychom chtěli využít čerpání dotace na zateplení části kulturního domu, žádat budeme o dotace
v oblasti lesního hospodářství.
p.Kalkusová – bude se dělat přístřešek nad kontejner u hřbitova?
Starostka: o realizace uvažujeme, musíme však sehnat firmu, která by o tuto práci měla zájem. Je to
v dnešní době docela obtížné – kvalitní firmy nemají zájem.
p. Kalkusová – zkuste p. Pavla Ježka
p.Vagenknechtová – ta dotace se vztahuje i na prodloužení chodníčku nad křížem?
Starostka – ano, vztahuje se to i na okolní prostranství.
p.Kalkusová – kdy začne likvidace opuštěných hrobů?
Starostka – na úřední desce byl vyvěšen seznam nezaplacených hrobových míst a neplatných
nájemných smlouv, výzva byla zveřejněna dle zákona o pohřebnictví. Kdo se k hrobovému místu
nepřihlásil a neprodloužil nebo neuzavřel novou nájemní smlouvu, nemá nárok na jeho na jeho další
využívání. Postupně budeme řešit.

Usnesení č. 9./20.02.2019 :
zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v dotačním programu MMR – Podpora
obnovy a rozvoje venkova ČR – DT: Podpora obnovy místních komunikací na akci „ Oprava
části místní komunikace na p.p.č. 1423/2 v k.ú. Levínská Olešnice“
hlasování: pro: 7, -proti- 0 -zdržel se hlasování- 0, usnesení bylo schváleno
Usnesení č.10./20.02.2019 :
zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v dotačním programu MMR – Podpora
obnovy a rozvoje venkova ČR – DT: Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů na akci:
Obnova centrálního kříže na hřbitově v Levínské Olešnici“
hlasování: pro: 7, -proti- 0 -zdržel se hlasování- 0, usnesení bylo schváleno
Usnesení č.11./20.02.2019 :
a) zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti do Dotačního fondu Libereckého kraje,
Programu obnovy venkova na projekt „ Dokončení opravy KD v Levínské Olešnici“
b) zastupitelstvo obce schvaluje na tento projekt vyčlenění prostředků na vlastní podíl
z rozpočtu obce Levínská Olešnice
hlasování: pro: 7, -proti- 0 -zdržel se hlasování- 0, usnesení bylo schváleno

11. Projednání odstoupení od SoD č. 1/2017 vč. dodatku
Na vyhotovení PD na provedení rekonstrukce čp. 152 byl osloven p. Broul z Nové Paky. Již
v předminulém zastupitelstvu vypracoval studii na rekonstrukci. Minulé zastupitelstvo s ním sepsalo
smlouvu o dílo č. 1/2017, ale k dnešnímu dni obec neobdržela hotové dílo dle sjednaných podmínek ve
smlouvě. Na stavební úřad zaslal pouze žádosti, ale bez potřebných příloh, z toho důvodů stavební
úřad v Jilemnici zastavil v této věci řízení. Pan Broul byl přizván na pracovní schůzku nového
zastupitelstva, kde přislíbil, že vše dodělá do konce roku 2018. Do dnešní doby se však tak nestalo.
V minulosti mu byla vyplacena záloha celkem 75 tis. Kč. Z těchto důvodů jsme se obrátili na JUDr.
Cogana Rudolfa, advokáta z Nové Paky, který by měl sepsat důvody odstoupení od smlouvy a chceme
získat zpět i vyplacenou zálohu.
Pro zhotovení projektové dokumentace včetně stavebního povolení na rekonstrukci čp. 152 v Levínské
Olešnici oslovujeme jiné projektanty.
Ing.arch.Sankot: trh je naplněn, nejedná se o velkou zakázku, proto je obtížné někoho sehnat.
p.Kalkusová: zkuste p. Kordu z Čisté
starostka – víme o něm, obec s ním spolupracuje na jiných projektech, ale je také zahlcen prací
Usnesení č. 12./20.02.2019 :
zastupitelstvo obce schvaluje odstoupení od SoD č. 1/2017 uzavřené s dodavatelem – Zdeněk
Broul Nová Paka na dodání díla – PD na akci „Objekt č.p.152 na st.p.č. 171 – stavební úprava a
půdní vestavba, k.ú. Levínská Olešnice“. Od uvedené smlouvy o dílo se odstupuje z důvodů
podstatného porušení smlouvy dodavatelem
hlasování: pro : 7, -proti- 0 -zdržel se hlasování -0, usnesení bylo schváleno

12. Projednání uzavření darovacích smluv – finanční dary
Každoročně poskytujeme finanční dary neziskovým organizacím. Máme pravidlo, že poskytujeme
finanční pomoc tam, kde máme naše spoluobčany. Tradičně žádá Svaz tělesně postižených
z Jilemnice.
Usnesení č. 13./20. 02.2019
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru
STP ČR, MO Jilemnici ve výši 2 000,- Kč
hlasování: pro: 7, -proti 0, -zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno
13. Projednání záměru Svazku obcí Jilemnicko ohledně společného řešení při nakládání s
odpady
Kdo chodí pravidelně na veřejná zasedání tak ví, že řešíme odpadové hospodářství, nabádáme občany,
aby se třídilo. Odvoz popelnic je fakturován podle evidovaných popelnic a ne podle skutečného
množství vyvezených. Svazek obcí Jilemnicko v rámci ORP Jilemnice tuto problematiku na svých
poradách řeší již dlouhodobě. Od roku 2024 začne platit evropské nařízení a bude omezeno
skladování. V souvislosti s tím se také připravuje novela zákona o odpadech. Bude větší tlak na větší
třídění směsného komunálního odpadu. Dávají důraz na recyklaci odpadů. Připravovaná legislativa
chystá zásadní navýšení poplatku pro nakládání s odpady - skládkování. Na trhu je jen několik málo
společností, které zajišťují svoz odpadů. V našem regionu působí Marius Pedersen. V minulosti jsme
požadovali úpravu smlouvy, ale nepodařilo se vyjednat lepší podmínky a poplatky se rok od roku
zvyšují. Svazek obcí založil společnost EKO Jilemnicko s.r.o., kde má každá obec svůj podíl- 1 hlas.
Proběhlo jednání s členy rady svazku. Rada sbírala zkušenosti ohledně možnosti založení vlastní
odpadové společnosti po celé republice, ale také v zahraničí. Starostové se byli podívat na několika
třídičkách odpadů a spaloven. Oslovena byla firma ASPA, která provedla studii a analýzu na základě
předaných údajů od všech 21 obcí za poslední 3 roky za odpadové hospodářství. Ze studie vyplynulo,
že založení vlastní odpadové společnosti je reálné, krátkodobě nelze čekat úspory, ale do budoucna se
předpokládá určitý zisk.
Svazek vypsal dvě výběrová řízení na zajištění svozu a likvidaci odpadů, ale vždy se do soutěže
přihlásil jen Marius Pedersen a s vyšší cenou. Je zapotřebí udělat první kroky o smlouvách budoucích,
aby daný záměr mohl být společností EKO realizován. V minulosti se již přispívalo na odkup pozemku
v Hrabačově. Od roku 2019 toto s.r.o. postupně od svazku přebere celý systém kompostování. Celý
projekt je rozdělen do několika etap, jedná se o poměrně finančně náročný projekt. Při realizaci
projektu bude snaha využívat a čerpat co nejvíce dotačních titulů.
Ing.arch.Sankot – zatím se jedná o studii proveditelnosti – etapizace výstavby
p.Čepelák – jak odůvodňují cenu, že zvyšují
starostka – inflace a navyšování mezd ve firmě
p. Čepelák – v Praze se ceny nezvyšují a platí původní smlouva
starostka – u nás není jiná možnost, jednotlivé společnosti si nepřebírají obce svého regionu.
p.Čepelák – a to se obce nebouří
starostka – bouří, ale cenu stejně zvedli, moc dobře vědí, že k nám jiná svozová firma zajíždět nebude.
Usilovali jsme o vážení odvezeného odpadu z obce, nebo o změnu systému – navrácení známek, ale na
to Pederseni nepřistoupili. V podstatě platíme za každou popelnici v evidenci, i když ji ani nevyvezou.

Svazek obcí právě založením vlastní svozové firmy chce dosáhnout zlepšení kvality služeb, určovat si
cenotvorbu za služby a mít přesný přehled o skutečně svezeném odpadu z území.
p.Kalkusová – tady se třídí dost, ne?
Starostka – ano, ale stále to nestačí.
Podpořili jsme dostupnost třídění, vzniklo nové hnízdo u mateřské školky. Už nyní je jasné, že je
potřeba, aby se lidé naučili pečlivě třídit.
Za takto vytříděný odpad získáváme odměnu od EKO-KOMu.
Usnesení č. 14./20. 02.2019
a) zastupitelstvo obce Levínská Olešnice bere na vědomí informace o záměru Jilemnicka –
svazku obcí zajišťovat společně pro všechny členské obce sběr, přepravu, využívání a
odstraňování odpadu prostřednictvím společnosti EKO Jilemnicko s.r.o. ve 100% vlastnictví
Jilemnicka – svazku obcí
b) zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje záměr zajištění sběru, přepravy, využívání a
odstraňování odpadu v obci Levínská Olešnice prostřednictvím společnosti EKO Jilemnicko
s.r.o. ve100 % vlastnictvím Jilemnicka – svazku obcí nejdříve od roku 2021
c) zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s EKO
Jilemnicko s.r.o., která se týká budoucího závazku uzavřít s firmou EKO Jilemnicko s.r.o.
smlouvu o sběru, přepravě, využívání a odstraňování odpadu ( Přiloha č. 6)
hlasování: pro: 7, -proti 0, -zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno
14. Různé
Obec je zřizovatel jednotky SDH. Na obec přišla písemná žádost velitele p. Suchardy Pavla
o odstoupení z funkce velitele jednotky, nejpozději do ledna 2020. Tuto záležitost budeme řešit.
V případě, že nikdo neprojeví zájem o převzetí funkce velitele jednotky, budeme se muset obrátit na
okolní obce a vyjednávat podmínky pro zajištění požární ochrany v obou našich obcích.
Kroniku pro obec Levínská Olešnice vede p. A.Lízr. Kronika nebyla psána po dobu 30 let. Jsme
domluveni, že zatím zpracuje předcházející volební období, pak dle možností zbytek.
Kroniku ve Žďáře vedl pan Ing. Jiřiště , ten kroniku předal se zápisem do roku 2011. K vedení kroniky
ve Žďáře se zatím nikdo nepřihlásil.
Knihovnu od 1.1.2019 po paní Jiráskové M. převzala paní H.Táslerová. Nastala i změna otevření
knihovny a to od 16.00 do 17.00 hodin.
Spolu s pozvánkami na veřejné zasedání byly roznošeny informace pro občany, mimo jiné i oznámení
o prováděném průzkumu na dovoz obědů do naší obce. Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit na
obecním úřadě.
15. Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným za účast na veřejném zasedání a ukončila schůzi zastupitelstva
ve 20.05 hod.
V Levínské Olešnici 26. 2. 2019
Zapsala: Crhová J
Ověřovatelé zápisu:

Starostka obce :

