Zápis z 2.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Levínská Olešnice
konaného dne 25.4. 2014
Místo konání: Kulturní dům Levínská Olešnice
Program: dle pozvánek
Přítomni: pp.A.Lízr, V.Pospíšilová, H.Háková, Z.Nosková, T.Martinek, Ing.J.Šíma, A.Lízr
ml.
1. schůzi zahájil starosta obce, je 100% účast zastupitelů, zastupitelstvo je usnášení
schopné.
Zapisovatelka : Crhová J.
Ověřovatelé zápisu: p.H.Háková, K.Šimek
Volba komise pro usnesení: p. T.Martinek, A.Lízr ml., S.Votoček
Schváleno 100 % hlasů.
Doplnění programu:
- projednání a schválení vypsání výběrového řízení na:
opravy komunikací,
provedení stavebních prací byt Žďár
- projednání a schválení komise pro výběr dodavatele na všechny akce
- vypracování a projednání směrnice pro výběrové řízení
Schváleno 100 % hlasy.
2. Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
Kontrola usnesení z minulého zasedání –
Bod 4./14.02.2014 – žádost na demolici byla podána, protože bychom museli dodělat
projektovou dokumentaci, byla žádost stažena.Bude potřeba udělat
odvodnění pozemku.
Bod 7./14.02.2014 – odkup pozemku k.ú.Žďár není dořešen, vyskytl se problém
s geometrickým plánem
Bod 8./14.02.2014 – smlouva nebyla uzavřena, nebyly splněny náležitosti 15 dnů
zveřejnění před odsouhlasením. Na pozemku budou navíc probíhat
výkopové práce na el.připojení areálu Kozinec.
Ostatní body splněny.
3. Zpráva starosty obce
Stav č.p. 152 – zaměřen skutečný stav zdiva a půdorysu, výškově se budou věci
vyvíjet. Byla oslovena firma na podřezání domu, byla to firma pan Maťátko z Libštátu
předběžná cena je 171 tis.Kč, částka se možná sníží o cenu podřezání vnitřní příčky.
Bude potřeba zajistit vysílačku pro SDH Levínská Olešnice cca 10 tis.Kč – oslovena
firma SDH plus.
Je třeba začít s přípravou podkladů pro změnu územního plánu.
Probíhá zaměřování komunikací, přibyl k tomu výkup komunikace u č.p.1
v Lev.Olešnici, proběhlo měření na Veselce – související komunikace s vodovodem, ve
Žďáře k č.p. 18 se bude dohadovat v pondělí, nejsme s částí na vlastním pozemku.

Byla oslovena firma Elektros – na osvětlení na místním hřbitově v Lev.Olešnici,
dělalo by se bez stavebního povolení – firma ještě nabídku nedoručila. Jedna lampa stojí
kolem 20 tis.Kč.
Tento týden v úterý proběhl audit – vážné připomínky nebyly, mělo by být vše
v pořádku.
Od 1.1.2014 vyšel nový zákon o výběrových řízeních, jsou dohady o spodním limitu,
proto pan starosta doporučuje připravit směrnici.
4. Schválení územní působnosti MAS „Přijďte pobejt“
Místní akční skupina, která zprostředkovává dotace mezi soukromými subjekty, obcemi, a
svazky obcí. Skupina by měla dobře znát poměry v regionu. Po obci se chce, abychom
odsouhlasili, že skupina může působit v našem regionu
Schváleno 100 % hlasů
5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Mezi obcí a firmou SUDOP energie s.r.o., projektová dokumentace spočívá v přívodu
nízkého napětí do areálu Kozinec ve Žďáře. Je to spojeno s výstavbou trafostanice, týká se
to našich asi dvou parcelních pozemků, kabely budou vedeny pod zemí. Pozemek máme
záměr zalesnit, nemělo by vydání povolení nic bránit. Smlouva o věcném břemenu bude
zapsána do katastru nemovitostí.
Schváleno 100 % hlasů
6. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
p.Nosková - Jde o to, že na zpětném odběru ( barevné kontejnery) spolupracujeme
s firmou EKO KOM již 15 let. Firma dostala prodlouženou autorizaci do roku 2020. EKO
KOM přistoupil k přepracování smluv, promítne se tam nový Občanský zákoník ,
podmínky zůstávají stejné
Schváleno 100% hlasů
7. Smlouva s D.A.S. – pojišťovna právní ochrany
Protože by zastupitelé nebyli schopni zaplatit soudní řízení. Měsíčně by se platilo asi
1.200,- Kč.
Proběhla diskuse
– p.Nosková – ptala se zastupitelů zda si vše dobře přečetli, ve zprávě chyběly podmínky.
– P.Crhová – pomáhala vyřizovat lidem z obce, pojišťovna v jednom případě odpověděla,
že věc proběhla před sepsáním smlouvy, v druhém případě , že řízení není v její
kompetenci a doporučila právníka ,ale za platbu. Jestli to vůbec má cenu.
Zastupitelstvo se dohodlo, že schvaluje pojištění, ale vybere alespoň ze tří firem.
Schváleno 100 % hlasů
8. Revokace usnesení č. 8./14.02.2014
Ruší se usnesení z minulého zasedání z důvodů provedení
nesprávného postupu při zveřejnění.

Schváleno 100 % hlasů
9. Různé
Výběr členů do komise pro výběr dodavatelů při výběrových řízeních.
Komise bude sestavena z 5 lidí p. Ing.Šíma, Martinek, A.Lízr ml., Háková, Nosková
-

opravy místních komunikací
stavební úpravy byt Žďár - budou drobné výdaje na vyhotovení položkového
rozpočtu
zpracování směrnice na výběrové řízení dodavatele prací. – vypracuje komise
Schváleno 100 % hlasů.

10. Diskuse
Starosta informoval
– dával souhlas na stavbu plotu na Veselce u č.p.158
- Bude vypracovávat souhlas na vjezd na obecní komunikace pro p.Z.Čermáka
- Na Veselce se bude ještě řešit oplocení pozemku u č.p. 148 – dozví se přesné hranice
- Probíhají nátěry střechy na mateřské škole – bylo schváleno v loňském roce
- Budou probíhat nátěry obecního majetku
p.Nosková informovala
- o rozvozu kontejnerů na bioodpad, mělo by se sypat do kontejnerů a ne k potoku a na
veřejná prostranství
- kdo bude sekat prostranství ve Žďáře u kulturního domu a na hřbitově?
Starosta : ať to posečou místní hasiči
p.Pospíšilová – na hřbitově ve Žďáře bývala lavička, co se s ní stalo, kde je
Starosta: p. Šimek má na opravě dřevěných latěk
p.Kalkusová – informovat majitelé nemovitosti z Holandska, aby nesypali posekanou
trávu k potoku
Zařídí p. A. Lízr ml.
11. Usnesení, závěr
Pan T.Martinek seznámil přítomné s návrhem na usnesení
Schváleno 100 % hlasů.
Zároveň pozval všechny přítomné, na Žehnání křížku ve Žďáře po úplné rekonstrukci
3.května 2014 od 14 hod.
Starosta obce ukončil veřejné zasedání a poděkoval přítomným za účast.

V Levínské Olešnici 29. 4. 2014

Zapsala : Crhová J.

Ověřovatelé zápisu :

