Zápis z 3. veřejného zasedání OZ obce Levínská Olešnice
konaného dne 27.6.2007
Místo konání: KD Levínská Olešnice
Program: dle pozvánek
Přítomni: pp. A.Lízr, V.Pospíšilová, S.Lukeš, P.Sucharda, H.Háková, M.Hradecký,
T.Martinek
1. Zasedání zahájil starosta obce . Je 100% účast členů OZ, tudíž je usnášení schopné.
Ověřovatelé zápisu: pHradecký, p.Lukeš
Zapisovatelka: Crhová J.
Komise pro usnesení: p.Pospíšilová, Sucharda, Ing.Jiřiště
Bylo hlasováno o složení komise pro usnesení - všichni členové OZ hlasovali pro navržené
kandidáty.
Doplnění programu schůze: Starosta navrhl doplnit program o projednání:
- prodloužení vodovodního řádu v Lev.Olešnici na Veselce
- obložení v KD Žďár
- prodloužení pracovní smlouvy s ředitelkou MŠ
- koupě lesa od pí. J.Zívrové
- projednání rozšíření veřejného osvětlení
Doplnění programu bylo jednohlasně splněno.
2. Činnost OZ za uplynulý rok 2006
pravidelně po 3 měsících je veřejné zasedání
byl schválen rozpočet na rok 2006
schválena výplata odměn zastupitelům
zrušena vyhláška č.1/2005
schváleno postupné odkupování komunikací
Veřejné zasedání
23.6.2006 - závěrečný účet hospodaření za rok 2005
22.9.2006 - Finanční zpráva za rok 2004 - 2006
- vyhláška o nakládání s odpadem
- vyhláška PO
3.11.2006- ustavující zasedání
8.12.2006- Územní plán v Levínské Olešnici
- schválení uzavření smlouvy s firmou Lesprojekt
- prodej pozemku v areálu ZEFA
Z každého zasedání - usnesení. Usnesení i zápisy jsou k nahlédnutí na OÚ.
Investiční a neinvestiční akce - budování muzea
- rekonstrukce místních komunikací
- rekonstrukce kulturních památek
- rekonstrukce bytů
- péče o veřejnou zeleň
Nikdo nepodal námitky k územnímu plánu, ani se nikdo neúčastnil jednání na OÚ.

V roce 2007 :
- byla řešena problematika likvidace odpadních vod a čerpání podzemních vod
proběhlo veřejné zasedání s Ing.Kreislem, který je ochoten být nápomocen řešit problém
byly sehnány katastrální mapy a tiskopisy k tomu potřebné
- podávání žádostí o granty z KÚLK
Ani jedna z podaných žádostí nebyla kladně vyřízena.
- oprava sakrálních staveb
- vybudování chráněného bytu ve Žďáře
-projektová dokumentace na prodloužení vodovodního řádu ve Žďáře
- Územní plán a digitalizace ÚP - návrh na zpracování
- Grand na vybavení SDH
OZ se schází na pravidelných poradách.
Smlouva se Sdružením obcí LK - rekonstrukce veřejného osvětlení - bylo by dobře, aby byla
žádost doplněna o doprovodné akce - lavičky, poutače, zeleň
- probíhalo předání pracovního místa účetní - je předáno.
Oprava komunikace do Nové Paky a do Žďáru
- od r.1998 byla oprava zařazena do plánu, se zánikem Okresních úřadů se žádost posunula,
ale výsledek byl v letošním roce dotažen do konce opravou silnice k Nové Pace.
Radní pro dopravu HK p.Kuří přislíbyl ,že na podzim by se mělo začít s likvidací jasanů na
Vrchovských polích.
- Proběhlo výběrové řízení na ředitelku MŠ.
Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání :
Bod 1. - 7. splněn
Bod 8. Žádost o grant Stromy pro stezky - bude se žádat.
3. Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2006
zprávu přednesla p. Háková
Upravený rozpočet příjmy 3,914.000,- Kč, skutečné příjmy 3,876.894,- Kč
Upravený rozpočet výdaje 3,783.000,- Kč, skutečné výdaje 3,694.500,- Kč
4. Projednání a schválení výsledku auditu za rok 2006
S výsledkem auditu seznámila p.Pospíšilová
Audit proběhl 20.3.2007 k výsledkům auditu nemá zastupitelstvo připomínek.
5. Schválení prodeje pozemků dle nabídky
Nabídka byla zveřejněna.
Nabídka č.1 - pozemek u Kalkusových 2 díly 1439 ost.plocha
č.2 - pozemek 61 stavební u nové řadovky , týká se čp. 170 - 176
Projednání koupě lesa od pí. Zívrové za odhadní cenu - zastupitelstvo schvaluje záměr.
6. Převod komunikací od Pozemkového fondu ČR
- jednání s PF do 30.6.2007 požádání o bezplatné předání komunikací, které mají zpevněné
povrchy. Stavební úřad musel potvrdit asfaltový povrch
- cesty ve Žďáře u Peterkových a Pavlových
- prašná komunikace v nezastavěné části obce v Lev.Olešnici a ve Žďáře a u hřbitova v
Lev.Olešnici.

7. Různé
- schválení investice - prodloužení vodovodního řádu 1435 p.č. na Veselce, je územní
rozhodnutí, vzhledem k odvolání účastníka řízení by mělo nabýt právní moci v pondělí 2.7.07
- obložení v KD Žďár v jídelně - měla by udělat firma až do předání
- projednání rozšíření veřejného osvětlení - organizuje firma SOLK, na části dokumentace
pracuje firma ELEKTROS Martinice - máme sdělit nápady
- prodloužení smlouvy s ředitelkou Mateřské školy v Lev.Olešnici, aby došlo k předání
potřebných věcí nové ředitelce .
8. Diskuze
p.S.Votoček - 14. července proběhnou oslavy 120 let SDH ve Žďáře, pozvání
- zda se umístí siréna do oslav ve Žďáře - přislíbeno
p.Ing.Jiřiště - dotaz na chráněné bydlení ve Žďáře- žádost na výstavbu byt v KD
- použití , pro mladé lidi
9. Návrh na usnesení:
p.Pospíšilová seznámila s návrhem na usnesení, nebyly podány žádné námitky, usnesení bylo
jednohlasně schváleno.
Starosta konstatoval, že program zasedání byl vyčerpán, poděkoval za účast a zasedání
ukončil.

Zapsala Crhová
Ověřovatelé

V Levínské Olešnici 9. července 2007

