Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Levínská Olešnice
konaného dne 19. 12. 2018
Místo konání: Kulturní dům Levínská Olešnice
1. Zahájení
Zasedání zahájila v 18.00 hod. starostka obce ( předsedající) obce Levínská Olešnice.
Zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.,
Pozvánka byla zveřejněna na úřední desce.
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je usnášeníschopné ( příloha č.1)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla ověřovatelé zápisu p.Hradeckou A. a Martinka T. a zapisovatelkou p.Crhovou J. Před
hlasováním dala možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Usnesení č. 23./19.12.2018
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice navrhuje za ověřovatele zápisu pana Martinka Tomáše
a paní Hradeckou Alenu, zapisovatelkou určuje slečnu Janu Crhovou
Výsledek hlasování : pro : 7, -proti - 0 -zdržel se hlasování - , 0 usnesení bylo schváleno

2. Schválení programu
Předsedající seznámila s návrhem programu podle pozvánky, nebyl vznesen návrh na doplnění programu :
Program :
1. Zahájení,jmenování zapisovatele,jmenování ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
4. Zpráva starostky obce
5. Návrh rozpočtu obce na rok 2019
6. Rozpočtové opatření č. 5/2018
7.PO MŠ - návrh rozpočtu na rok 2019
8. PO MŠ - projednání a schválení příspěvku na provoz na rok 2019
9. PO MŠ - projednání vyjímky na počet dětí ve třídě
10. Vyhlášení inventarizace majetku obce
11. Návrh na výpočet cen ( Kalkulace) pro vodné a stočné na kalendářní rok 2019
12. Projednání došlých žádostí o prodloužení pronájmu obecních bytů
14. Dohoda o změně průběhu části obecní hranice mezi obcí Levínská Olešnice a obcí Horka u Staré Paky (k.ú. Nedaříž - 4 m2)
15. Projednání výše odměn neuvolněných zastupitelů dle NV č. 318/2017 Sb., ve znění NV č. 202/2018 Sb., s účinností od 1.1.2019
16.Různé
17.Závěr

Usnesení č. 24./19.12.2018:
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje navržený program (Příloha č. 2)
Výsledek hlasování : pro : 7, -proti- 0 , -zdržel se hlasování - 0 , usnesení bylo schváleno

3. Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
Všechny body splněny – kontrolu provedla p. Hradecká – předsedkyně kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání.

4. Zpráva starostky

Podzim byl pro všechny samosprávy důležitý, proběhly volby nového zastupitelstva, které bude po čtyři roky
věnovat energii a čas práci pro řešení problémů a pro spokojenost občanů. U nás v zastupitelstvu jsou 4 noví
zastupitelé.
Na závěr roku se většinou hodnotí to, co se realizovalo nebo se nestihlo realizovat a které akce se ještě
dokončují. Podrobná zpráva byla přečtena na zářijovém veřejném zasedání právě z důvodů komunálních
voleb. V dnešní zprávě se zaměřila na konec roku 2018. V měsíci říjnu na obci proběhlo přezkoumání
hospodaření obce pracovnicí odboru kontroly z krajského úřadu. Závěr kontroly byl, že nebyly shledány žádné
chyby a nedostatky.
Během měsíce listopadu v obou našich obcích došlo k plánovanému přerušení dodávky elektrické energie z
důvodů přemístění trafostanice ve středu naší obce, okolo hřbitova směrem na Zákopanici. S firmou ČEZ se
podařilo vyjednat výměnu nadzemního vedení VN okolo parčíku za kabelové vedení. Obec tak může v příštím
roce dokončit revitalizaci návsi. Při této práci firma ELIPROM zasypala funkční šachtu , která tvoří součást
místní kanalizace od obecního úřadu. Firmou EKOLSERVIS z Nové Paky proběhla kamerová prohlídka
kanalizace a firma ELIPROM za své pochybení uhradila vzniklé náklady ve výši cca 35 tis. korun.
Zabývali jsme se dvěma nedokončenými akcemi z roku 2017. Podávali jsme závěrečnou zprávu na SFŽP zpracování digitálního protipovodňového plánu a LVS. Komplikace nastala u druhé akce Odbahnění malé vodní
nádrže ve Žďáru nejenom v administrativní podobě, ale i s vyřešením uložení vytěženého sedimentu z rybníčku.
Jediná velká akce, která se nepodařila udělat je výměna střešní krytiny na KD v LO z důvodů nedodání krytiny.
Tato akce přechází do nového roku. Pro zajištění zimní údržby obecních cest byla sepsána smlouva o dílo s
panem Z. Čermákem, nakoupili jsme posypový materiál. Pluhování cest má na starosti p.Čermák, posyp cest
obecní pracovník p. Hradecký.
16. listopadu byla ukončena kompostovací sezona. Všem, kteří do kontejneru odváželi jen to, co tam patří, patří
velké poděkování. Poplatek za odpad zůstává stejný i pro příští rok , t.j. 540,- Kč za trvale bydlícího občana
nebo za nemovitost určenou k rekreaci. Od roku 2025 má vejít v platnost evropské nařízení, které bude
stanovovat kolik % směsného odpadu můžeme skládkovat. Chtějí, aby se odpad třídil a recykloval. Předpokládá
se velké navýšení cen za skládkování. Obec vlastní 190 ha lesních porostů, kde se nyní potýkáme s velkou
kůrovcovou kalamitou. Klesají ceny dřeva na trhu a odbyt je stále více složitější. Na počátku nového roku
budeme žádat o dotaci na opravu lesních cest, které jsou v havarijním stavu. Poděkování patří správci lesa p.
Trejbalovi, za svědomitou práci. Naše PO mateřská škola je hodnocena kladně od rodičů a dětem se ve školce
líbí. Z podzimní kontroly KHS se snažíme postupně odstraňovat nalezené nedostatky ( nové vybavení kuchyně,
oprava úklidové místnosti).
Advent zahájila naše obec tradičním rozsvěcením vánočního stromku, podpořili jsme oslavy 160 let vzniku tratě
Horka u St.Paky - Turnov. MŠ Lev.Olešnici si připravila pěknou Mikulášskou besídku, minulý pátek proběhlo
vystoupení žáků z Masarykovy základní školy ve Staré Pace. Završením adventního času bude zítřejší vánoční
koncert ve zdejším kostele.
Na závěr poděkovala všem zaměstnancům obce za dobře odváděnou práci, místním spolkům za pomoc při
zajišťování akcí a také mateřské škole za účinkování při obecních akcích.
Starostka obce popřála poklidný zbytek adventního času a krásné prožití vánoc.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starostky obce.
5. Návrh rozpočtu obce na rok 2019
Předseda finančního výboru p.Ing.Meduna seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet v příjmech 8,042.800,- Kč, ve výdajích 9,642.560,- Kč, návrh rozpočtu je navržen jako schodkový,
schodek v příjmech bude doplněn z výsledku hospodaření z minulého období v částce 1,599.760,- Kč
Do rozpočtu je zahrnuta oprava obecních cest, výměna střešní krytiny na KD v Lev.Olešnici, projektová
dokumentace na čp. 152, opravy v KD Žďár, nákup obecního auta.
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na ÚD dle § 11 zák. č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.
Usnesení č. 25./19. 12.2018 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Rozpočet obce na rok 2019 jako schodkový. Příjmy:
8 042 800,- Kč, výdaje : 9 642 560,- Kč. Schodek ve výši 1 599 760,- Kč bude dorovnán přebytky
z minulých let. (Příloha č. 3)

Výsledek hlasování : pro : 7, - proti - 0 -zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

6. Rozpočtové opatření č.5/2018
P. Ing.Meduna seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením, které je z důvodů přijatých transferů na
hospodaření v lesích, dotaci na odbahnění rybníčku ve Žďáře a z důvodů dodržení rozpočtové kázně.
Usnesení č. 26./19. 12.2018 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Rozpočtové opatření č.5/2018
(Příloha č.4)
Výsledek hlasování: pro : 7, -proti- 0 -zdržel se hlasování- 0, usnesení bylo schváleno
7. PO MŠ - návrh rozpočtu na rok 2019
Od února 2017 je povinnost sestavovat rozpočet i u PO, který schvaluje zřizovatel. Rozpočet PO MŠ na rok
2019 je navrhovaný jako vyrovnaný, v příjmech i výdajích ve výši 2,177.300,- Kč

Usnesení č. 27./19. 12.2018 :
zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet PO MŠ Levínská Olešnice na rok 2019 jako vyrovnaný. Příjmy a
výdaje budou v částce 2 177 300,- Kč.
(Příloha č. 5)
Výsledek hlasování: pro : 7, -proti- 0 -zdržel se hlasování -0, usnesení bylo schváleno

8. PO MŠ - projednání a schválení příspěvku na provoz na rok 2019
Obec jako zřizovatel poskytuje finanční příspěvek na provoz mateřské školy. V minulých letech jsme
poskytovali částku 120 000 Kč/rok. Z důvodů navýšení cen za energie, revize, pojistné, cestovné a GDPR by
mělo dojít i k adekvátnímu navýšení příspěvku. Podkladem pro stanovení výše příspěvku byla předložená
kalkulace příjmů a výdajů ze strany MŠ.
Usnesení 28./19.12 .2018 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje na rok 2019 příspěvek na provoz PO MŠ Levínská
Olešnice ve výši 216.000.-Kč.
hlasování : pro : 7, -proti- 0 , -zdržel se hlasování - 0 , usnesení bylo schváleno
9. PO MŠ - projednání výjimky na počet dětí ve třídě
V MŠ proběhla kontrola ČŠI a byl zjištěn nesoulad s prováděcí vyhláškou č. 35/1992 Sb. o mateřských školách.
Vyhláška stanovuje jak nejnižší, tak nejvyšší počet dětí ve třídě. Pakliže je ve vsi pouze jedna MŠ s jednou
třídou, tak v této třídě může být nejméně 13 dětí a nejvíce 24 dětí.
Kapacita MŠ byla projektována na 25 dětí. Výjimku musí schválit zřizovatel.
Usnesení 29./19.12.2018
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje dle ustanovení § 2 odst. 2 vyhl. č. 14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání a dále dle ustanovení § 23 odst. 5 zák. č. 561/2004 Sb., ( školský zákon) výjimku
z nejvyššího počtu dětí ve třídě v MŠ Levínská Olešnice, příspěvková organizace, a to z počtu žáků 24 na
počet žáků 25. Výjimka z nejvyššího počtu žáků se uděluje do odvolání.
Výsledek hlasování : pro : 7, - proti - 0 -zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

10. Vyhlášení inventarizace majetku obce

Povinností obce je provést každoroční inventarizaci majetku, proto starostka obce vyhlásila inventarizaci.
Předsedou ústřední inventarizační komise je určen p. Martinek Tomáš,
předsedy dílčích inventarizačních komisí jsou jednotliví zastupitelé obce, kteří k sobě jmenovali členy komisí z
řad občanů. Inventarizace musí být přítomni i hmotně odpovědní pracovníci . Inventarizaci je třeba provést
nejdéle do poloviny ledna.
Usnesení č.30./19.12.2018 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje vyhlášení inventarizace majetku obce
k 31.12.2018.
hlasování: pro : 7, -proti- 0 -zdržel se hlasování- 0, usnesení bylo schváleno
11. Návrh na výpočet cen (Kalkulace) pro vodné a stočné na kalendářní rok 2019
Je povinností projednat kalkulaci pro vodné as točné na následující kalendářní rok, obec je také povinna tvořit
finanční rezervu na obnovu vodovodu. Vodné se zdražovat nebude.
Usnesení č. 31./19. 12.2018 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje výpočet cen (kalkulaci) pro vodné a stočné na kalendářní
rok 2019. Cena za vodné zůstává ve stejné výši. (Příloha č. 6)
hlasování: pro : 7, -proti- 0 -zdržel se hlasování -0, usnesení bylo schváleno

12. Projednání došlých žádostí o prodloužení pronájmu obecních bytů
Na obec došly 3 žádosti o prodloužení nájemní smlouvy v obecních bytech. Byl to p. Pošepný - byt č. 07,
p. Kandová - byt č. 10 a p. Jirásková M. byt. č.04 . O každém žadateli proběhne hlasování zvlášť.
Všichni žadatelé platí řádně nájem, soužití je bezproblémové.
Usnesení 32./19.12.2018
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č.
07 panu Stanislavu Pošepnému do 31.12. 2019
Výsledek hlasování : pro : 7, - proti - 0 -zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno
Usnesení 33./19. 12.2018
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č. 10 paní
Jaroslavě Kandové do 31.12. 2019
Výsledek hlasování : pro : 7, -proti 0, -zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno
Usnesení 34./19. 12.2018
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č. 04 paní Markétě
Jiráskové do 31.12. 2019
hlasování : pro : 7, -proti 0, -zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno

13. Plán práce finančního a kontrolního výboru
Předsedové jednotlivých výborů seznámili s plánem činnosti na rok 2019.
Zastupitelé berou na vědomí plán práce finančního a kontrolního výboru.

14. Dohoda o změně průběhu části obecní hranice mezi obcí Levínská Olešnice a obcí Horka u Staré
Paky (k.ú.Nedaříž - 4m2)
V katastru Nedaříž proběhly KPÚ - proběhla změna v průběhu katastrální hranice, která zároveň tvoří obecní
hranici. V návrhu došlo k narovnání původního přírodního koryta potoka do podoby současného regulovaného
toku. Došlo zároveň ke vhodnějšímu obdělávání pozemků. Na zastupitelstvu budeme schvalovat změnu
průběhu katastrální hranice, nikoliv dané výměry pozemků.
Usnesení 35./19. 12.2018
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje změnu katastrální (obecní) hranice mezi k.ú. Nedaříž
(Obec Horka u Staré Paky) a k.ú. Levínská Olešnice (Obec Levínská Olešnice), kterou dochází k
jejímu narovnání mezi pozemky p.č. 33/1 (p.č.v návrhu 524) v k.ú. Nedaříž a p.č. 1286/3 (p.č. v návrhu
1511) v k.ú. Levínská Olešnice dle funkční příslušnosti tak, že tato hranice kopíruje průběh skutečného
v současné době regulovaného potoka. Změna katastrální (obecní) hranice je provedena v souvislosti se
zápisem schválené Komplexní pozemkové úpravy Nedaříž dle závěrečné geodetické dokumentace pro
obnovu katastrálního operátu.“
Výsledek hlasování: pro : 7, -proti- 0 -zdržel se hlasování- 0, usnesení bylo schváleno
15. Projednání výše odměn neuvolněných zastupitelů dle NV č. 318/2017 Sb., ve znění NV č. 202/2018Sb.
s účinností od 1.1.2019
S platností od 1.1.2019 vejde v platnost nová právní úprava o odměňování všech členů ÚSC. Uvolnění
zastupitelé mají novou úpravu odměny ze zákona, u neuvolněných zastupitelů se musí výše odměny schválit
usnesením, protože dle zákona o obcích na ni není právní nárok.
Po projednání odměny neuvolněných zastupitelů budou nezměněny.
Usnesení 36./19. 12.2018
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice bere na vědomí NV č. 202/2018 o výši odměn členů zastupitelstev
ÚSC s platností od 1.1.2019. Po projednání souhlasí s ponecháním schválených odměn pro neuvolněné
zastupitele obce ve stávající výši.
Výsledek hlasování: pro : 7, -proti- 0 -zdržel se hlasování -0, usnesení bylo schváleno
16. Různé
Starostka - pracovní doba OÚ o svátcích 27. - 31. 12. 2018 OÚ uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené
- praktický lékař MUDr Válek nebude ve dnech 27. - 28. 12. ordinovat, zastupuje MUDr. Gotwald
- zubní lékařka také neordinuje, pohotovost v krajské nemocnici.
-po 15 letech práce v knihovně končí p. Jirásková s prací knihovnice. Za její práci jí patří poděkování.
Nahradí ji paní Táslerová H., otevírací doba zůstává stejná. Pravidelných čtenářů není moc, což je škoda,
protože jev knihovně velký výběr knih – přes 1 tisíc ks. Knihovna ze Semil nám několikrát do roka poskytuje
výměnný soubor knih.
p. Lízr Jiří - pan Meduna četl akce v příštím roce, ale u jeho syna ve Žďáru je cesta v havarijním stavu a tam se
oprava neplánuje.
Starostka – je to stará záležitost, bývalý starosta nechal vypracovat GP na směnu pozemků, aby se oprava vůbec
mohla realizovat. Vlastníci – vaši příbuzní, se však nedohodli a z tohoto důvodu se cesta nemohla opravit.
Osobně jsem tuto záležitost dvakrát řešila, proběhla společná setkání všech zainteresovaných osob, ale bez
kladného výsledku. V tomto případě je zapotřebí především spolupráce z jejich strany a snaha se mezi sebou
domluvit. Pokud dojde ke shodě, nic nebrání tomu, aby se oprava komunikace zařadila do rozpočtu obce
v příštím roce.

p.Lízr A. - u jaké el. společnosti je obec?
Starostka – polovině roku 2015 jsme odešli od ČEZu, jsme u spol. Fonergy s.r.o., každoročně je prokazatelná
úspora.

17. Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným za účast popřála pohodové prožití svátků a do nového roku pevné zdraví
a spokojenost a ukončila schůzi zastupitelstva v 19.15 hod.

V Levínské Olešnici 22 .1 2.2018
Zapsala : Crhová J
Ověřovatelé zápisu:

Starostka obce:

