Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Levínská Olešnice
konaného dne 29.4.2020

Místo konání: Kulturní dům Žďár u Staré Paky
Zasedání zahájila v 18.00 hod. starostka obce ( předsedající) Levínská Olešnice.
Zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.,
Pozvánka byla zveřejněna na úřední desce a doručena do domácností.
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je usnášeníschopné ( příloha č.1)
Zápis z minulého veřejného zasedání konaného dne 19.2.2020 v Kulturním domě v Levínské Olešnici byl bez
připomínek a tudíž je považován za schválený.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla ověřovatelé zápisu p. Medunu Petra a p. Sankota Marka a zapisovatelkou slečnu Janu
Crhovou. Před hlasováním dala možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Usnesení :
12./29 .04.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice navrhuje za ověřovatele zápisu pana Medunu Patra
a pana Marka Sankota, zapisovatelkou určuje slečnu Janu Crhovou
hlasování : pro : 7

-proti - 0 -zdržel se hlasování - , 0

usnesení bylo schváleno

2. Schválení programu
Předsedající seznámila s návrhem programu podle pozvánky, nebyl vznesen návrh na doplnění programu :
1. Zahájení, jmenování zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého VZ
4. Zpráva starostky obce
5. Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č.1/2020
6. Darovací smlouva č. 2/2020 – ZO Český svaz včelařů, z.s. Studenec
7. Nabytí části pozemku p.č. 621 k.ú. Žďár u Staré Paky
8. Zapojení obce do územní působnosti MAS ,,Přiďte pobejt“ z.s. na programové období 2021-2027
9. Vyvěšování vlajky pro Tibet
10. Prominutí platby nájemného – restaurace Oleška v KD v Levínské Olešnici
11. Smlouva o dílo s firmou IKKO Hradec Králové, s.r.o. – zhotovení dokumentace (DVZ+DRS) k projektu
,,Dostavba vodovodu Levínská Olešnice“
12. Příkazní smlouva s firmou ERV Jaroměř – administrace podání žádosti o dotaci na MZe
13. Různé
14. Závěr
Usnesení :
13./ 29.04.2020

zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje navržený program (Příloha č. 2)

hlasování : pro : 7

-proti- 0 ,

-zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

3. Kontrola usnesení z minulého VZ
Předsedkyně kontrolního výboru p. Hradecká seznámila přítomné s plněním usneseních schválených z minulého
veřejného zasedání. Zastupitelstvo obce bere na vědomí. Možnost k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních
hodinách.

4. Zpráva starostky obce
Starostka obce přivítala zastupitele na druhém veřejném zasedání v Kulturním domě ve Žďáře a na úvod zmínila, v
jaké situaci se v současné době naše republika, také obec nachází z důvodu nákazy COVID - 19, kdy se obec
zapojila do boje s nákazou šitím roušek, zajištění desinfekce a desinfikování veřejných prostranství. Komunikace
ohledně nastalé situace probíhá na úrovní kraje i ORP Jilemnice. Dne 16. 3. 2020 byl svolán krizový štáb složený z:
starostka obce, místostarosta, velitel JSDH a pozvána byla ředitelka MŠ. Obecní úřad byl omezen ve svém provozu,
ale bylo možné komunikovat a pomáhat občanům řešit situaci. Proběhlo rozvážení ušitých bavlněných roušek od
dobrovolnic z řad našich občanů a také darovaných od místních podnikatelů p. Kociána a bratrů Peterkových, za což
jim všem patří velké poděkování.
Z krajského úřadu LK obec obdržela zásilku nano filtrů pro pracovníky obce, zastupitele a členy jednotky SDH.
K dnešnímu dni se v naší obci nevyskytnul žádný případ nákazy koronavirem.
Z chodu obce. Na minulém zasedání bylo schváleno několik uzavření smluv o dílo na projekty plánovaných v
rozpočtu obce. Řešilo se zpracování PRVKUK, který je nezbytnou přílohou při získání dotací na vodohospodářské
stavby. Na začátku března vyjížděla jednotka SDH ke spadlému stromu na el. vedení u bytovek. Proběhla revize
vodovodu u p. Šťastného ve Žďáře, kde bylo podezření na únik vody z vodovodního řádu, což se neprokázalo.
Dodatečně se starostka omluvila za způsobené komplikace obyvatelům Žďáru. Z důvodu nastalé situace kolem
nákazy COVID - 19 byly odloženy plánované kulturní akce. Dále se řeší stavební úpravy podlahy v MŠ, odvodnění
místní komunikace u bytovek, s p. Trejbalem se průběžně řeší probíhající práce v lese. Čas byl věnován i přípravě
krajských voleb, směně pozemků ve Žďáře a v Levínské Olešnici (dále projednáváno na příštím veřejném zasedání).
V případě dalších dotazů kontaktujte obecní úřad.

5. Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č.1/2020
Předseda finančního výboru seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1/2020 .
Usnesení :
14./ 29.04.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje změnu rozpočtu - rozpočtové opatření
č.1/2020 (Příloha č. 3)
hlasování : -pro : 7

-zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

- proti - 0

6. Darovací smlouva č. 2/2020 – ZO Český svaz včelařů, z.s. Studenec
Ve svazu včelařů v ZO jsou členy i naši občané, organizace o finanční dar žádá obec poprvé. Máme zájem podpořit
činnost spolku z důvodu členství našich několika občanů, ale také podpory naší krajiny, jež jsou včelstva nedílnou
součástí. Příspěvek je zakoupení nového aerosolového vyvíječe a kompresoru.
Usnesení :
15./ 29.04.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí
finančního daru pro ZO Český svaz včelařů, z.s. Studenec ve výši 1 000,- Kč.
hlasování:

pro : 7

-proti-

0

-zdržel se hlasování- 0,

usnesení bylo schváleno

7. Nabytí části pozemku p.č. 621 k.ú. Žďár u Staré Paky
zastupitel Petr Meduna v úvodu oznámil, že se zdrží hlasování z důvodu případného střetu zájmu.
Vlastníkem pozemku 621 je p. Petr Meduna. V KN je pozemek veden jako komunikace. Ta slouží pro vjezd do
obecních lesů, a proto chce obec část této komunikace odkoupit – pozemek p.č. 621/1 o výměře 462 m2. Sjednaná
cena 25 Kč/ 1m2. Na pozemku jsou věcná břemena, jenž budou před nabytím odstraněna - podmínka koupě. Na
minulém veřejném zasedání dne 19.2.2020 zastupitelstvo obce schválilo záměr odkoupení části komunikace.

Usnesení :
16./ 29.04.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje nabytí pozemku p.č. 621/1 , ostatní plocha,
ostatní komunikace, k.ú. Žďár u Staré Paky o výměře 462 m2. Cena za 1 m2 byla stanovena
dohodou a činí 25,- Kč/m2. Tento pozemek byl oddělen od pozemku p.č. 621 k.ú. Žďár u Staré Paky dle GP
č. 97-110/2019 ze dne 10.12.2019 (Příloha č. 4)
hlasování:

pro : 6

-proti-

0

-zdržel se hlasování : 1 (Meduna),

usnesení bylo schváleno

8. Zapojení obce do územní působnosti MAS ,,Přiďte pobejt“ z.s. na programové období 2021-2027
Působení MAS v regionu Jilemnicka již 15 let. Přerozděluje dotace a zajišťuje a podporuje kulturní a společenský
život. Na rok 2021 a 2027 je připraveno nové programové období, ve kterém se připravují strategie, které mapují
potřeby v regionu. Pro další spolupráci je zapotřebí schválit zapojení obce do územní působnosti MAS. Letos máme
např. v plánu čerpat dotaci na stavební úpravy podlahy v MŠ.
Usnesení :
17./ 29.04.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje zařazení správního území obce Levínská

Olešnice do území působnosti MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. na programové období 2021 – 2027.
hlasování : pro : 7

-proti- 0

-zdržel se hlasování : 0 ,

usnesení bylo schváleno

9. Vyvěšování vlajky pro Tibet
Každoročně je řešen tento bod, v minulosti obec oslovil spolek Lungta se žádostí o podporu kampaně ,,Vlajka pro
Tibet“ , v posledních dvou letech evidujeme soukromou žádost p. Jiřištěho na vyvěšení tibetské vlajky na obecních
budovách. Starostka obce navrhla, aby se tento bod vyřešil usnesením do konce tohoto volebního období.
Starostka uvedla, že je proti veškerému násilí, které se děje, ale nemělo by se vyzvedávat pouze jeden akt a navíc
bychom měli řešit historii naší republiky, naší obce. Za sebe navrhuje tuto žádost nepodpořit.
Usnesení :
18./29.04.2020

zastupitelstvo obce Levínská Olešnice zamítá zapojení obce do akce
,,Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení Tibetské vlajky na budovách ve vlastnictví obce Levínská Olešnice
s platností do konce stávajícího volebního období.

hlasování : pro :
bylo schváleno

4

-proti 3 (Marek Sankot, Petr Meduna, Jana Crhová)

-zdržel se hlasování :0

usnesení

10. Prominutí platby nájemného – restaurace Oleška v KD v Levínské Olešnici
Vláda s účinností od 14.3.2020 vydala nařízení v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v celé ČR uzavřít
restaurace. Od 14. 3. 2020 je uzavřena místní restaurace Oleška. Obec ji pronajímá p. Suchardovi, který má
podepsanou nájemní smlouvu a platí měsíční nájemné. V této krizové době může obec podpořit místní podnikatele
tak, že jim odloží nebo promine nájemné po dobu vyhlášení platnosti nařízení uzavření restaurace. Navrhujeme
prominutí nájemného.
Usnesení :
19./ 29.04.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje prominutí nájemného panu Pavlu

Suchardovi za nájem prostor sloužících podnikání - restaurace Oleška, KD Levínská
Olešnice č.p. 73 po dobu platnosti krizového opatření Vlády, kterým jsou uzavřeny restaurace, a to
ode dne 14. 3. 2020 do zrušení tohoto opatření. Nájemné promíjíme z důvodu podpory podnikání na
základě vyhlášeného nouzového stavu v ČR.
hlasování:

pro : 7

-proti 0,

-zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

11. Smlouva o dílo s firmou IKKO Hradec Králové, s.r.o. – zhotovení dokumentace (DVZ+DRS) k projektu
,,Dostavba vodovodu Levínská Olešnice“

Firma se na této akci - Dostavba vodovodu, podílí od samého začátku, proto by bylo neekonomické oslovovat jiné
projektanty. Ceny za dokumentaci jsou úměrná cenovým tabulkám používaným ve stavebnictví. Termín zpracování
je stanoven nejdéle do konce roku.
Usnesení :
20./ 29.04.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Smlouvu o dílo s firmou IKKO Hradec
Králové, s.r.o. na zhotovení dokumentace (DVZ + DRS ) k projektu ,,Dostavba vodovodu Levínská Olešnice“
za cenu 223 000,- Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH v aktuální výši, v současnosti 21 %.
Zastupitelstvo obce pověřuje podpisem smlouvy starostku obce. (Příloha č. 5)
hlasování:

pro : 7

-proti 0,

-zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

12. Příkazní smlouva s firmou ERV Jaroměř – administrace podání žádosti o dotaci na MZe
Tato smlouva souvisí s projektem Dostavba vodovodu, kdy firma ERV Jaroměř zajistí kompletní administrativu pro
získání dotace.
Firma ERV s.r.o. má kladné reference na činnost, zaměřují se na administraci žádostí na vodohospodářské projekty.
Aktuálně je vyhlášena dotace z MZe, alokace výzvy je 1 mld Kč, žádosti se podávají do 30.10.2020 nebo do
vyčerpání alokace. Žádost o dotaci bude podána do podprogramu ,,Opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha
a nedostatku vody.“
Usnesení :
21./ 29.04.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Příkazní smlouvu s firmou Ekologický
rozvoj a výstavba s.r.o. Jaroměř na komplexní zajištění administrace k podání žádosti o finanční podporu
z národního programu MZe na projekt ,,Dostavba vodovodu Levínská Olešnice“. Výše fakturace se bude
odvíjet od skutečně vykonané činnosti . Zastupitelstvo obce pověřuje podpisem smlouvy starostku obce.
(Příloha č. 6)
hlasování : pro :

7

-proti - 0,

-zdržel se hlasování -0,

usnesení bylo schváleno

13. Různé
Obnovení činnosti MUDr. Válek od 4.5. 2020 s určitými podmínkami - vše na letáku na internetu a vývěsných
tabulích.
MMN Jilemnice od 27. 4. postupně obnovuje plánovanou péči, taktéž s určitými podmínkami
Obnovena činnost místní knihovny od 29.4. 2020 – každou středa od 17,30 hodin do 18,30 hodin.
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v termínu 30. 5. 2020. Plánovaný je i svoz velkoobjemového odpadu, na stejný
termín.

14. Závěr
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a schůzi ukončila v 19.15 hod.

Nosková Zdeňka
starostka obce

Ověřovatelé zápisu :

Zastupitelstvo obce Levínská Olešnice bere na vědomí:
Zprávu starostky obce
Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání

