Zápis z 2. veřejného zasedání OZ obce Levínská Olešnice
konaného dne 11. 5. 2007
Místo konání: KD Levínská Olešnice
Program: dle pozvánek
Přítomni: pp. Lízr A., Pospíšilová V., Háková H., Sucharda P., Lukeš S., Hradecký M.,
Martínek T.
1. Zasedání zahájil starosta obce. Je 100% účast členů OZ, tudíž je usnášeníschopné.
Ověřovatelé zápisu: p.Lukeš S., Hradecký M.
Zápis provede : p. Crhová J.
Komise pro usnesení: p. Martínek T., Sucharda P.
Bylo hlasováno o složení komise pro usnesení - všichni členové OZ hlasovali pro navržené
kandidáty.
Doplnění programu schůze: Starosta navrhl doplnit program o zprávu finančního výboru
- čerpání finančních prostředků z rozpočtu za I. IV. 2007
Doplnění programu bylo jednohlasně schváleno.
2. Kontrola usnesení z minulé schůze:
2. schválení rozpočtu na rok 2007 - splněno
3. schválení nájemní smlouvy - byt Žďár - manželé Boudní - schváleno - splněno
4. Schválení smlouvy s fa. PROGLESS s.r.o. - schváleno
5. schválení výsledku inventarizace majetku za rok 2006 - schváleno
6. uzavření smlouvy komise pro projednání přestupků - nesplněno - ne z naší viny, MěÚ
v Jilemnici dosud nepředložil návrh smlouvy
7. půdní vestavba ve Žďáře v KD - podána žádost na získání dotace
8. prodloužení a rekonstrukce veřejného osvětlení v Lev. Olešnici - smlouva se sdružením
Sdružení obcí LK - není rozhodnuto
9. Výplaty odměn OZ - schváleno
10. zrušní usnesení - prodej pozemku p.Kociánovi - scváleno- zrušeno
11. scválení prodeje pozemků v areálu ZEFA zem.pdoniku ZEFA - schváleno
12. odkoupení pozemkových parcel dle geometrických plánů - je v řešení s firmou p.Śolc
13. podání žádosti Grant LK 2x sakrální stavba, vybavení hasičských sborů - podáno, podle
informace p. starosty ani jeden Grant nebyl přidělen
14. uzavření smlouvy s firmou Makovička a IKKO Hr.Králové na propojení vodovodu Žďár
schváleno

3. Informace k zákonu o zániku povolení k vypouštění odpadních vod a způsobu
technického řešení Ing.Krejzl - projektant.
Všechna povolení končí k 1.1.2008 i těm, kdo povolení neměli.
Pan Ing. Krejza nastínil problematiku ohledně čištění odpadních vod a zahájil diskuzi.
- ke každému septiku musí být 2. stupeň čištění, t.j. biologický filtr a potom lze vypouštět
odpadní vodu, musí se však žádat o povolení k vypouštění do povrchových vod, t.j.
PovodíLabe, pokud je řešeno vypouštění odpadních vod vsakováním, musí být
hydrogeologický průzkum.

Pan Ing. Krejza si na závěr provedl kontrolu přihlášených zájemců na OÚ,
a souhlasem přihlášeného si potvrdil skutečný zájem o provedení rekonstrukce
septiků na požadovaný stav dle zákona o vypouštění odpadních vod.
4. Projednání a schválení projednání koncepce Územního plánu obce a určení zástupce
pro kontakt s pracovníky pověřeného úřadu v Jilemnici
pro kontakt s pracovníky úřadu v Jilemnici byl jmenován p. Antonín Lízr - starosta
Dokumenty k územnímu plánu jsou na obecním úřadě - kdo má zájem může se
dostavit a mohou mu být vysvětleny různé varianty řešení.
5. Schválení pronájmu pohostinství s garzonierou p Tejchmanovi
- pan Tejchman zatím opravuje , pravděpodobný datum otevření bude začátek června.
6. Různé
Schválení prodeje dřeva - kdo má stavební povolení bude mít nárok na slevu.
Odsouhlasení prodeje dřeva za sníženou cenu na stavbu domku p. Jaroslavu Lízrovi.
Projednání žádosti o grand „ Stromy pro stezky“ - možnost vysázet stromořadí pro
cyklisty- zastupitelé schválili podání žádosti.
Výměna oken v budově MŠ - nebude splněno - nedostali jsme na to dotace.
Projednání schválení finančního příspěvku na opravu věže místního kostela - 50 tis.Kč
bylo schváleno, poskytnutí příspěvku je podmíněno dojitím úhrady faktur za prodej dřeva
po lesní kalamitě.
Investiční akce - oprava komunikace u Svobodových a Holoušových pp.č. 1470/1,
1471, 1449/7. Je pouze navezeno kamení, při opravě místní komunikace by se mohlo
provést položení potahu. Nabídka asi 250 Kč/m3.
Prodloužení vodovodu na Veselce u p.Hammera pro bytovky p.J.Lízra a dvě další,
vzniknou na odkoupených parcelách vedle domu Bílkových. Akce j v územním řízení.
Obec ukončí prodloužení na pozemku u Hylmarových před silnicí, pod silnicí a k domu
si prodloužení provedou majitelé na své vlastní náklady.
Provést nabídku na prodloužení a vystavění opěrné zídky ve Žďáře u p. Plecháče.
Využít práce firmy, která provádí opravné práce mostků u státní silnice.
Krátkodobý pronájem prodejny Masa na uskladnění nábytku z důvodů rekonstrukce
domu - zatím ústní projednání s panem Krejsou a paní Bémovou.
Pan starosta bude v pondělí 14.5.2007 jednat s Kraským úřadem v Liberci o úhradě
faktury na zpracovávání územního plánu.
Finanční výbor - p. Háková seznámila s hospodařením obce za I.IV.2007.

8.Diskuze
- p.Čepelák - kdy se bude dělat potah na silnici - po 20.květnu se začne na Veselce,
pravděpodobně v červnu střed vesnice
- p. J.Lízr - zda p.Lopata splatil již dluhy , které má v pohostinství - ještě ne, bylo
zahájeno řízení přes právničku
- u p.Urbance č.p. 114 naváželi kámen, poničili krajnici u obecní cesty blíže k Čeřovským
aby byl upozorněn a tuto krajnici opravil
9. .T.Martínek seznámil s návrhem na usnesení
proběhlo hlasování o schválení usnesení . Usnesení bylo schváleno 6 hlasy, pan Lukeš
musel odejít ze schůze
10. Starosta konstatoval, že program zasedání byl vyčerpán, poděkoval za účast
a zasedání ukončil.

Zapsala: Crhová Jitka

Ověřovatelé:

V Levínské Olešnici 14. května 2007

