Zápis z 3.zasedání zastupitelstva obce Levínská Olešnice
konaného dne 22.6.2012
Místo konání: Kulturní dům Levínská Olešnice
Program: dle pozvánek
Přítomni: pp. A.Lízr, V.Pospíšilová, H.Háková, T.Martinek, Ing.J.Šíma
Omluveni: A.Lízr ml., Z.Nosková
1. Schůzi zahájil starosta obce. Je 71,43% účast zastupitelů, zastupitelstvo je usnášení
schopné.
Zapisovatelka: Crhová J.
Ověřovatelé zápisu: H.Háková, Lízr Jiří
Komise pro usnesení: Martinek T., Ing.J.Šíma, Dohnal P.
Doplnění programu : schválení potřebných smluv k rozpracovaným akcím
Schváleno 71,43% hlasů.
2. Zpráva starosty
Kontrola usnesení z posledního zasedání: zápis byl vypracován
Všechny body usnesení splněny
25.3.2011 proběhlo 1.zasedání
– schválení rozpočtu na rok 2011, rozpočtového výhledu do roku 2013, schválení paspartu
místních komunikací, prohlášení za kulturní dědictví – Pomník padlých, Výklenková
kaplička ve Žďáru, hasičské zbrojnice u Šerpánových a na Veselce.
17.6.2011 – 2.zasedání
- závěrečný účet za rok 2010, uzavření smlouvy o bezúplatném převodu spoluvlastnického
podílu nemovitosti p.č.1375, smlouvy o dílu s firmou Dohnal na potraviny ve Žďáře,
schválení smlouvy s fy.WINDOW Holding na okna a dveře prodejna Žďár,smlouva
s MěÚ Jilemnice na správní řízení o evidenci obyvatel a rodných číslech, výběrové řízení
na ředitelku MŠ, projednání veřejné vyhlášky o psech, projednání rozpočtové změny č.1,
schválení uzavření nájemních smluv na byty.
8.7.2011 – 3.zasedání
- Varianty – silnice I/16 Horka u St.Paky,
23.9.2011 – 4.zasedání
- projednání vyhlášky o volném pobíhání psů, podání přihlášek do podzimního kola POV
Pronájem nebo prodej pozemku 1436/3, smlouva o zřízení věcného břemene
19.10.2011 – 5.zasedání
Projednání zadaného výběrového řízení na bezdrátový rozhlas, oprava cesty na stahování
dřeva,vyhlášení inventury v obecním lese.

9.12.2011 – 6.zasedání
- Rozpočet na rok 2012 a rozpočtový výhled do roku 2013
Rozpočtová změna č.2, inventarizační směrnice a směrnice na odpisový plán, schválení
dofinancování biomasy, schválení spoluúčasti na vybudování chodníku na hřbitově
v Lev.Olešnici, předběžné vyúčtování odpadů,prodloužení nájemních smluv u obecních
bytů.
Nová cena vodného 16,- Kč + DPH 14%.
Proběhlo a probíhá:
- Oprava prodejny ve Žďáře – proběhla celková oprava prostorů se sociálním
zařízením a zabudováním septiku s biofiltrem. Ještě je v plánu vybudování bytu nad
prodejnou, je zhotoven projekt se schodištěm ze zadní strany budovy, byl by to zásah
do soukromého pozemku asi 1,5m, až bude souhlas od vlastníka pozemku, nechá se
schválit projekt a zažádáme o stavební povolení.
- Proběhlo výběrové řízení na malotraktor a drtič klestu – vše schváleno
v zastupitelstvem, v pondělí 25.6.2012 jede pan starosta pro dokumentaci a fakturu do
Týniště . Bylo požádáno a zároveň povoleno od SZIF prodloužení termínu
k vyúčtování této akce do dubna 2013. Do 14 dnů by mělo být vše vyřízeno.
- Lesní cesty – oprava- práce začaly, firma,která provádí opravy zjistila, že podklad
cesty neodpovídá projektu ( projektant si nevyžádal udělat sondy) – firma odmítla
podepsat 5 letou záruku na opravené cesty. Bylo dohodnuto se SZIF, že více práce,
které budou potřeba dodělat se budou hradit z jiného projektu, bude vypsáno výběrové
řízení na vícepráce v úseku Levín. Jsou vypracovány vícerozpočty – jediný problém
bude stihnout termín dokončení akce. Oprava cesty ve Žďáře probíhá, připravuje se na
navážení kamene (kufr asi do 0,5m), tento úsek by měl být dokončen včas.
Proběhla oprava komínů u obecních budov v kulturním domě v Levínské Olešnici a
na obecním úřadě. Na opravu komínů ve Žďáře se bude muset zajisti klempíř –
oplechování komínů a výměna žlabů.
- Klubovna pro mládež – bylo provedeno dodatečné zateplení stropu, žádá se o další
dotace na opravu sociálních zařízení – práce provádí p.Dohnal. Otazník nad podlahou
v klubovně – obroušení parket by v dnešní době představovalo asi 30tis. Kč, potřeba
rozhodnout, zda obroušení parket nebo plovoucí podlaha.
- Oprava obecních cest – vyčlenit a zkalkulovat místa pro opravu a jakou technologií
bude oprava provedena. Jedná se především o obecní cesty – „Červená ulice, dolení
konec v Olešnici, parkoviště u MŠ…. „ starosta nespokojen s chováním soukromých
podnikatelů, kteří jezdí po těchto cestách s těžkou technikou ( rozježdění krajnic).
Co se týče Olešky, jsou silně poškozené komunikace k č.p. 80, pokud by došlo
k rychlému tání, asfalt by mohla voda srolovat a ucpat průtok u č.p.123. Byl přizván
projektant pan Šimůnek, udělá nějaké návrhy, které by se nejdříve projednaly
s Povodím Labe, aby se předešlo zbytečným průtahům při vydání povolení. Když by
se našla osoba, která by byla schopna zodpovídat za opravu, mohlo by se udělat
svépomocí, jako předcházející opravy.
Velký problém jsou rozbité obecní mostky – přes Olešku a ve Žďáře – oslovíme
projektanta, který by vypracoval projekt na tyto poškozené mostky pod jedno stavební
řízení, mosty budou muset být udělány na pozemcích obecního úřadu. Probíhá jednání
na odkoupení pozemku od paní Grohové.
- Brigádnicky se provádí sečení veřejného prostranství, starosta spolu s účetní obce
provádí mapování kolik brigádnických hodin je odpracováno za rok – vychází ½
pracovního úvazku, uvažuje o výběrovém řízení na řidiče malotraktoru a příslušné
mechanizace.
- Prodloužení vodovodu – stavební povolení je vydané, v minulosti proběhlo výběrové
řízení, bylo to však v průběhu střídání zastupitelstva, nebyla uzavřena s vybranou

firmou smlouva. Do dnešního dne není dořešen Program rozvoje vodovodu a
kanalizace, bez toho není možno požádat o dotaci.

3. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2011
Kontrolu provedla Ing. Havelková Jitka – pověřený pracovník kontroly KÚLK dne
16.5.2012 v budově obecního úřadu.
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

4. Rozpočtová změna č.1/2012
Návrh změny krátkodobých prostředků 491.580,- Kč
Schváleno 5 hlasy

5. Závěrečný účet za rok 2011
Vzhledem k tomu, že nebyly shledány nedostatky při kontrole hospodaření, bude
závěrečný účet schválen bez výhrady
Schváleno 5 hlasy
6. Různé
Dne 5.6.2012 byla vyvěšena nabídka č.1/2012 o prodeji pozemků 61/1 díl d, 61/2 díl
b , 61/1 díl c.
Nepřišla žádná jiná poptávka – není tedy důvodů , proč by se nemohl zrealizovat
odprodej manželům Šímovým společně s pozemkem p.č.1195 za cenu 18.495,- Kč.
Schváleno 5 hlasy
Pro provedení opravy lesní cesty k Levínu – třeba sepsat smlouvu s Muzeem Turnov
na geologické práce.
Schváleno 5 hlasy.
7. Diskuze
p.Dohnal – žádost o dotaci na opravu hasičské zbrojnice u Šerpánových byla
zamítnuta, nesplnil se požadovaný počet bodů. Navrhuje, zda by se
nemohl udělat alespoň podkladový beton, což by byl náklad asi 5 tis.Kč za
materiál, práce by byly svépomocí než se bude žádat o další dotací.
p.Dohnal má udělat kalkulaci, bude se řešit na zastupitelstvu.
14.7..2012 pořádají SDH Levínská Olešnice spolu s SDH Vidochov
„Setkání spřátelených obcí na Kozinci“ , zda by nemohlo být použito
obecní vozidlo na dopravu starších občanů z Kozince.Bude probíhat klání

obcí Nedaříž, Čistá,Vidochov, Levínská Olešnice , mohl by se zajistit
prodej reklamních předmětů.
Projedná se na schůzce zastupitelů v pondělí 25.6.2012 a dá se panu
Dohnalovi vědět.
p.Pospíšilová – úterní vysílání v místním rozhlase – v části obce Žďár nebylo rozumět
8. Usnesení , závěr
p.Martinek – seznámil přítomné s návrhem na usnesení z veřejného zasedání
Usnesení bylo schváleno 71,43% hlasů
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání.

V Levínské Olešnici 25.6.2012

Zapsala: Crhová

Ověřovatelé zápisu:

