Zápis z 1. veřejného zasedání OZ v Levínské Olešnici
konaného dne 30.3.2006
Místo konání : KD v Lev. Olešnici
Program : dle pozvánek
Přítomni : pp. Lízr A., Pospíšilová, Nosková, Machková, Jirásková, Sucharda, Hradecký
Dnešní zasedání zahájil starosta obce. Je 100 % účast členů OZ, tudíž je usnášenischopné.
Zápis provede -- p. Nosková,
ověřovatelé zápisu -- p. Pospíšilová a sl. Machková.
komise pro usnesení -- předseda – p. Sucharda
členové - p. Hradecký, Čeřovský st.
Starosta dal hlasovat o složení komise pro usnesení – všichni členové OZ hlasovali pro
navržené kandidáty.
Na starostovu otázku, zda někdo chce doplnit program se přihlásil pan Sucharda. Navrhuje
zařadit do bodu různé informace o odpadech. Starosta rovněž navrhl zařadit do bodu různé
projednání převodu majetku – cesty.
OZ jednohlasně odsouhlasilo doplnění programu o výše uvedené návrhy a dnešní zasedání
se bude řídit tímto programem.
Starosta provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání konaného dne 14.12.2005.
Zmínil se o každém bodu a konstatoval, že bylo vše splněno. Zápis byl k nahlédnutí na OÜ.
2) Zprávu od minulého zasedání si připravil starosta. Zmínil se v ní např. o zvýšení
poplatku za svoz za odpady na 450 Kč/osobu, zrušení usnesení č. 3 z 14.12.2005,
výsledek hospodaření obce za rok 2005 – bude se projednávat v červnu na zasedání,
od 1.3.2006 je v platnosti navé nařízení vlády o odměňování , dále se v červnu bude
projednávat zvýšení vodného – bude předložena kalkulace, z investičních akcích se zmínil o
propojení vodovodu z Olešnice do Žďáru, topení v KD Ždár, položení dřevěné podlahy
v nově vznikajícím muzeu nebo práce na hřbitově.
Je možné čerpat půjčku z FRB. Bude vypsáno výběrové řízení pro nové zájemce. Informace
na obci.
V průběhu příštího týdne proběhne jednání s jilemnickým úřadem ohledně územního plánu.
Zpráva v celém znění je součástí zápisu.
3) Upravený rozpočet na rok 2006 přečetla předsedkyně finančního výboru p. Jirásková.
Připomněla, že rozpočet byl zpracován v souladu se zákonem a byl řádně zveřejněn, byl také
projednán na zastupitelstvu.
Příjmy : 3 710 000,- Kč
Výdaje : 3 710 000,- Kč
Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.
Přebytek hospodaření obce z minulého roku není zahrnut v tomto rozpočtu. Jedná se o částku
600 000,- Kč.
Rozpočet je rovněž přílohou k tomuto zápisu.
4) Pronájem bytu čp. 57 ve Žďáře ( hasičárna) . V současné době tento byt má v pronájmu p.
Šírová s dětmi a p. Horáček. Na OU si podali žádost na tento byt manželé Barešovi
z Vrchoviny. Paní Šírová s p. Horáčkem se chtějí přestěhovat do Olešnice. Na pracovní
schůzce OZ byla tato výměna předběžně odsoulasena.
Starosta otevřel diskusi pro členy OZ k tomuto bodu.

Paní Pospíšilová - upozornila na skutečnost, že p. Šírová doposud nepodala žádnou písemnou
výpověď , tak jak je uvedeno v nájemní smlouvě. Není proto možné nabídnout zmiňovaný
byt někomu jinému, protože není volný.
Pan Sucharda - nejlepším řešením by bylo vypsat výběrové řízení , pokud se byt uvolní
Paní Jirásková - nikdo ze zastupitelů nevěděl, že p. Sírová ještě nepodala písemnou výpověď
a není proto správné byt nabízet
Starosta - zatím nepodepíše nájemní smlouvu, upřednostňuje veřejnou nabídku
Návrh č. 1 - neschválit pronájem bytu
Návrh č. 2 – odložit projenávání pronájmu bytu na příští veřejné zasedání
Starosta dal hlasovat , pro návrh č. 1 hlasoval starosta, pro návrh č. 2 hlasovali všichni
zbývající členové OZ tj. 6 hlasů.
Zatím OZ pronájem bytu neschvaluje z důvodu nepodání výpovědi ze strany p. Šírové.
K rozpočtu nikdo neměl žádné připomínky.
5) V MŠ vznikl přebytek v hospodaření ve výši 386,50 Kč. Tato částka bude pokryta
z rezervního fondu. OZ schvaluje vypořádání rozdílu.
6) Na základě provedeného auditu na obci musí dodatečně OZ schválit interní směrnice.
Jedná se o Směrnice pro vedení a oběh účetních dokladů obce, Směrnice pro provádění
inventarizací, Směrnice o členění a postupech účtování majetku obce, Směrnice k archivaci
účetních písemností, uschovací doby, Směrnice o přijímaní připomínek, podnětů a stížností.
7) Výplata odměn zastupitelům - auditor dále zjistil, že nemáme schválenou vyhlášku č.
37/2003 Sb s přílohou č. 1 z roku 2006. V nejbližších dnech tato záležitost bude napravena.
8) Bod různé -- odpady :
Slovo si vzala místostarostka obce p. Pospíšilová. Obec uvažuje zavést třídění odpadu na
sklo, plasty, tříděný papír, nápojové kartony. Tímto tříděním by ubylo odpadu z popelnic,
které chceme trochu omezit, protože jejich provoz je poměrně nákladný.
Každá domácnost obdržela informační letáky o tříděném odpadu.
Pokud si každý uvědomí potřebnost třídit odpad, přinese to úsporu. Za řádně vytříděný
odpad určený k recyklaci obdrží obec zpětně finanční odměnu, která sníží vynaložené náklady
na likvidaci ostatního odpadu.
Starosta – v současnosti se počítá každá odvezená popelnice, i když třeba není plná, ale
trvale je přistavena u silnice.
Připravuje se, že svoz by byl paušální. Pokud občané budou třídit odpad, je možné zmenšit
objem popelnic u baráků. Cílem je snížení poplatku za odpad. Za barevné pytle se naplatí a je
možné se je již vyzvednout na OU.
Není ještě upřesněno, jakým způsobem se naplněné barevně rozlišené pytle budou svážet od
lidí. Tato otázka však bude upřesněna.
Dále je potřeba dořešit otázku poplatku za chalupáře, kteří tady bydlí celoročně, ale poplatek
mají pouze 450 Kč.
p. Jiřiště – může potvrdit z praxe, že tříděním odpadu ubyde 2/3 odpadu z popelnic
p. Čepelák – platí poplatek jako za chalupu, ale je tady celoročně, Je ochoten platit jako
trvale bydlící, vše záleží na dohodě.
Projednání převodu majetku - je vypracována předloha záměru obce na odkoupení pozemků
. Jedná se o přístupové cesty v obci, které jsou nyní v majetku fyzických osob. Vesměs
navazují na veřejné komunikace.

parcela č.597
vlastník manželé
Pospíšilovi
č. 673/2 – vlastník p. Holoušová
č. 660/7 – vlastník p. Čermák Z.
č. 1027/2 – vlastník p. Lízrová Sv.
Tyto parcely i nyní slouží jako veřejné komunikace. O ceně za prodej bude jednáno přímo
s vlastníky .
Ptačí chřipka -- u domu Táslerových se našla mrtvá volavka, byla odvezena dle pokynů.
V našem regionu se zatím nepotvrdila žádná nákaza..
Povodňová aktivita -- v Olešnici na potoce je zatím příznivý stav vody, rybník je vypuštěný,
regulace funguje.
Zimní údržba -- zatím nevíme přesně, jaká částka byla potřeba na údržbu. Pan Čermák ještě
musí dodat nějaké faktury na doúčtování.

Jedná se o násl. parcely : KÜ Lev. Olešnice --

9) Diskuse :
p. Lízr Jiří - návrh na odkoupení cesty od p. Čermáka – je tam mostek přes potok, který je
v havarijním stavu. Jeho oprava by byla nákladná.
starosta - je to návrh, odkoupila by se cesta ne mostek
p. Votoček Žďár - nákup přístrojů do hasičárny
odp. p. Sucharda - je zpracována dokumentace na obecní budovy, ve kterých je uvedeno kde
mají být umístěny hasící přístroje. Všude bude vyvěšen požární řád se všemi náležitostmi.
Siréna ve Ž´dáře se musí sundat a zjistí se její možná oprava.
p. Pospíšilová – zda se uvažuje o výměně domovníka v KD Žďár
odp. starosta – nemá zatím žádného jíného člověka, zároveň je spolehlivý ve vodárně
Co se týká organizování nějakých akcí v KD, je třeba se domluvit s pořadateli.
p. Jiřiště - pan Nováček v KD funguje velice málo, je problém s ním jednat
p. Čeřovský - komunikace zatím není nejlepší, pokud bude něco potřeba , sjedná se schůzka
Dále nesouhlasí se způsobem, jakým se nabídl byt v hasičárně. Chce veřejnou nabídku,
upřednostňuje rodinu s dětmi
10) Návrh na usnesení č. 1 přečetl p. Sucharda.
Starosta dal hlasovat - 7 pro , nikdo nebyl proti. Usnesení bylo přijato všemi 7 hlasy.
Starosta konstatoval, že program dnešního zasedání byl vyčerpán , poděkoval všem
přítomným a zasedání ukončil.

Zapsala : Nosková Zdenka
Ověřovatelé :

V Levínské Olešnici dne 4.4.2006

