Zápis z 7.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Levínská Olešnice
konaného dne 12.12.2013
Místo konání: Kulturní dům Levínská Olešnice
Program: dle pozvánek
Přítomni: pp.A.Lízr, Z.Nosková, H.Háková, T.Martinek , A.Lízr ml.
Omluveni: p.V.Pospíšilová, Ing.Šíma
1. Schůzi zahájil starosta obce . Je 71,43% účast zastupitelů( nadpoloviční), zastupitelstvo je
usnášení schopné.
Zapisovatel: Crhová J.
Ověřovatelé zápisu: p. A.Lízr ml., Jaromír Tuma
Komise pro usnesení: p. Háková H., T.Martinek, M.Hradecký
Schváleno 5 hlasy.
Doplnění programu:
- nákup programu – zákony
- Schválení, popř.pořízení štítků energetické náročnosti na obecní budovy
- Umístění pamětní desky ve Ždirci– p.Zívr
Zrušení bodu č.15 Schválení nákupu techniky na údržbu obce ( bude schváleno v rozpočtu na rok 2014)
Schváleno 71,43% hlasů
2. Zpráva starosty obce
Starosta provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání
- Všechny body splněny
-

Zhodnocení roku 2013 bude provedeno na 1.veřejném zasedání roku 2014

-

Chceme opravit komunikace k čp. 57 ve Žďáře, některé úseky obecních cest plánujeme potahnout
asfaltem

-

Ve Žďáře bylo zabudováno do vodárny dávkovací čerpadlo na chlór, funguje bez chyby, chlór
dávkuje podle odebraného množství vody, proto uvažujeme o tom, že zakoupíme dávkovací
čerpadlo i do vodárny v Levínské Olešnici

-

Byly provedeny opravy na obecních budovách a to: výměna oken a dveří KD LO, hasičárna Žďár,
nátěr střechy na KDŽ a částečně na budově MŠ, nátěr oplechování pláště střechy na MŠ, bude
muset z důvodů bezpečnosti práce udělat firma příští rok nákl. asi za 70 -80 tis.Kč Ještě zbývají
vyměnit okna v KD Ž, s čímž počítáme v rozpočtu na rok 2014.

-

Provedení údržby a rekonstrukce lávek v obci, zbývá provést opravu mostu u čp. 44 – musí se
zpevnit pelesti mostu a u nátokového potrubí vybrat dno a zpevnit kamenem, hodně se zanáší

-

Nemáme kde uskladňovat posypový materiál, budeme uvažovat o vybudování prostor – kolnyskladu

-

Nad tenisovým kurtem byla dána výpověď z užívání políčka , bude se muset odstranit stará antuka
na kurtu, podle odborníka se předělá podklad a dá nová antuka

-

Pozemek čp. 96 – se začne postupně upravovat, musí se svést voda z polí a luk do kanálu
- Probíhá jednání o prodloužení stavebního povolení na prodloužení vodovodu do Žďáru, mezi tím
proběhla změna vlastníků pozemků, musí se vše aktualizovat. Nejlepší by bylo začít stavbu
alespoň částečně.

3. Schválení rozpočtové změny č.4
Rozpočtová změna z důvodů konání voleb do Parlamentu ČR a získání dotace pro sbor
dobrovolných hasičů na nákup věcí potřebných při povodních
Schváleno 71,43% hlasů
4. Schválení rozpočtového výhledu pro roky 2014 – 2016
Schváleno 71,43% hlasů
5. Schválení rozpočtu na rok 2013
Účetní obce seznámila s návrhem rozpočtu na rok 2014
Příjmy
6,298.160,- Kč, výdaje
7,180.900,-Kč
Rozpočet bude dorovnán zůstatkem z minulých let částkou 882.740,- Kč .
p.Crhová navrhla změnu návrhu rozpočtu na rok 2014
Příjmy
pol. 4112 neinvestiční dotace na 65.200,- Kč
§ 2310 Pitná voda
287.800,- Kč
Výdaje § 6402
finanční vypořádání 18.000,- Kč
§ 6409
ost.činnost
182.000,- Kč
Změnu navrhuje z důvodů upřesnění částky neinvestiční dotace z LK .
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2014 s navrženými změnami, rozpočet je schodkový.
Rozpočet schválen 71,43% hlasů.
6. Vyhlášení inventarizace obecního majetku k 31.12.2013
Sestava komisí stejná jako při loňské inventuře
Předání soupisů inventur účetní obce do 15.1.2014.
7. Zateplení zadní části KD v Levínské Olešnici
Protože celá zadní strana KD měla sílu zdi pouze 30 cm, proběhlo zateplení s tím, že k dnešnímu dni
je povrch napenetrován. Provedla firma P.Dohnal. Bude ještě potřeba zateplit strop vstřikem izolace .
Schváleno 71,43% hlasů.
8. Oprava mostku u č.p.108
Aby se zajistil přístup pro zdravotníky a hasiče k této části obce. Provedla firma M.Šimůnek.
Schváleno 71,43% hlasy

9. Vytýčení hranice obecní komunikace ve Žďáře
Protože cestu k čp. 57 a 18 chceme zpevnit asfaltovým povrchem, bude muset dojít k úpravě
podlože, aby se vyhnulo zbytečným komplikacím je třeba zaměřit stav ,aby nedošlo k zásahu do
cizího majetku.
Schváleno 71,43 % hlasy
10. Zrušení vyhlášky č. 1/2000 – FRB
FRB nebudeme rušit, pouze stávající vyhláška je zastaralá,. Vše bude probíhat jako probíhalo
doposud.
Schváleno 71,43% hlasy
12. Schválení vnitřního předpisu FRB 1/2014
Bylo vymezeno využití prostředků a maximální možná výše půjčky na jednotlivé úpravy
rod.domů
Schváleno 71,43% hlasy
13. Darovací smlouva se SOLK
V roce 2008 byl pořízen z dotace SOLK s naší spoluúčastí mobiliář na místní hřbitovy, výměna
lamp veřejného osvětlení, autobusové zastávky v Levínské Olešnici v hodnotě 509.287,- Kč.
Tento majetek bude v letošním roce převeden na obec.
Schváleno 71,43% hlasy
14. Schválení plánu zimní údržby
Zimní údržba bude prováděna dle seznamu komunikací z pasportu komunikací , v časové
posloupnosti – nejdříve komunikace ve středu obce, potom ty vzdálenější.
Schváleno 71,43% hlasy
15. Předběžné vyúčtování vody za období 1 – 11/2013
Ceny vody nebudeme měnit, zastupitelstvo obce bere na vědomí
16. Realizace majetkového vyrovnání s firmou Lesy ČR
U čp. 152 je část pozemku majetkem Lesů ČR a zasahuje to i do naší komunikace za mostem.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce ve věci jednání - majetkové vyrovnání pozemků
s firmou Lesy ČR.
Schváleno 71,43% hlasy
17. Nákup softwaru - zákony
Protože již v letošním roce jsou zaplaceny zálohy na rok 2014 v písemné podobě, nebude se v této
věci dále pokračovat. ZO neschvaluje zakoupení softwaru, bude řešeno v roce 2014.

Schváleno 71,43% hlasy

18. Různé
Geometrické plány
Dnes jsme obdrželi vytýčení pozemků u paní Malíkové ve Žďáře, kde bude vytvořena stavební
parcela, obec zajišťuje komunikaci. V současné době je ale komunikace úzká, proto se dala
doměřit, aby se tam mohl udělat ještě příkop na odvodnění popř.nějaká zeleň, bude se ještě řešit
začátkem roku 2014 .
Proběhne odkoupení pozemku u čp. 44 ppč. 304/2
Část obecní cesty vede na pozemku soukromého vlastníka.
Majitel s odkupem souhlasí cena 22,-Kč / m2
Požárně nebezpečný prostor p.Čermák - smlouva
Schváleno 71,43% hlasy
Umístění pamětní desky ve Žďírci
Všichni vědí, že ve Ždírci žil sochař pan Zívr, na obec přišel zástupce starousedlíků – chatařů
návrhem, že by chtěli ke stavení, kde pan Zívr žil umístit pamětní desku.Od obce žádali o souhlas
s umístěním.
Obec bude chtít znát přesné umístění desky a náplň.
Schváleno 71,43% hlasy
Průkaz energetické náročnosti u obecních budov
Ze zákona musí být na budovách větších jak 500m2 podlahové plochy štítky energetické
náročnosti. U nás připadá v úvahu pouze Kulturní dům v Levínské Olešnici. Proto se objedná
provedení pouze na této budově.
Schváleno 71,43%
19. Diskuse
- p.Hradecký – navrhuje , že by společně s obcí a s místním sborem dobrovolných hasičů provedl
kontrolu a případně i opravu hydrantů po obci, dále by bylo dobré vyhotovit mapku ,
kde jsou hydranty umístěny pro případ požáru,než se dostaví jednotka.
Odpověď – starosta -bude se dělat nový poplachový plán, každý hydrant je zaměřený elektronicky,
musí se udělat nové cedule k vyznačení hydrantů a ochranného pásma, o
problému ví. Nelze využívat hydrantů ke každému zásahu. Někteří majitelé
pozemků si zvedly pozemky a tím utopily hydranty.

- p.Meduna – zda by šel zřídit hydrant na Smejtech ve Žďáře.
Odpověď pan starosta – nemá to smysl, je to daleko od vodovodu, větší cenu by mělo začít
propojovat vodovod s Lev.Olešnicí, není reálné u každého domu dělat hydrant.
Jak se využije přízemí bývalé prodejny ve Žďáře

p.starosta – zatím se to nechá tak jak to je, do budoucna se může ještě využívat jako prodejna.
-

p.Lízr Jiří – jak dopadla nabídka pana Havlíčka z internetové aukce s el.energií, která proběhla na
posledním veřejném zasedání ve Žďáře
Odpověď p.starosty – stahlo se z programu, počkáme na ceny energií po novém roce.

19. Usnesení, závěr
p.H.Háková seznámila s návrhem na usnesení.
Usnesení bylo schváleno 71,43% hlasů.
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast popřál příjemné prožití svátků vánočních a
úspěšný rok 2014 , pozval na vánoční koncert, který se bude konat 13.12.2013 a ukončil zasedání.

V Levínské Olešnici 13.12.2013

Zapsala: Crhová J

Ověřovatelé zápisu:

