Zápis z 1.veřejného zasedání OZ obce Levínská Olešnice
konaného dne 23.3.2007

Místo konání: KD ve Žďáře
Program: dle pozvánek
Přítomni: pp. Lízr A., Pospíšilová V., Háková H., Sucharda P., Martínek T., Hradecký M.
Lukeš S.

Zasedání zahájil starosta obce. Je 100% účast členů OZ, tudíž je usnášeníschopné.
Ověřovatelé zápisu:p. Sucharda Pavel , Martínek Tomáš
Zápis provede: p.Crhová Jitka
Komise pro usnesení: p.Hradecký M., Lukeš S., Paulů J.

Bylo hlasováno o složení komise pro usnesení - všichni členové OZ hlasovali pro navržené
kandidáty.

Doplnění programu schůze : Starosta navrhl doplnit program o projednání žádosti o Grant LK
Zrušení usnesení č. 8/8/12
Doplnění programu bylo jednohlasně schváleno.

Kontrola usnesení z minulé schůze:
2. Zadání Územního plánu - schváleno
3. Rozpočtová změna byla zaúčtována - splněno
4. Schválení rozpočtu na rok 2007 - příjmy a výdaje v hodnotě 3,658.000,- Kč - schváleno

5. Schválení vyhlášky - poplatek ze psů - není schválena Ministr.vnitra
6. Schválení uzavření smlouvy s Lesprojektem - podepsáno
7. Schválení odměn pro OZ - schváleno
8. Prodej pozemku p.Kociánovi - bod pozastaven
9. Schválení revize místního plánu obnovy vesnice - je požádáno
10. Kontrola plnění úkolů z auditu 2006 - kontrolní výbor - splněno

2. ZPRÁVA O ČINNOSTI
- Jednání s vodopr. úřadem v Jilemnici - budeme se snažit vypomoci občanům
MŠ a OÚ musíme uvést do stavu, aby mohlo dojít k souhlasu o vypouštění odpoadních vod
- Zajišťování projektu na protipovodňové opatření u Víznerů
- Zajištění projektu na revitalizaci meliorační struhy ve Žďáře
- Zajištění projektu prodloužení a rekonstrukce veřejného osvětlení v LO - krytí 100% dotace
část projektu zpracovává fa Elektros
- Vybudování bytu jako půdní vestavba ve Žďáře na KD, chybí pouze vyjádření hasičů může
se odevzdat na stav.úřad k ohlášce
- Zajišťování projektu na propojení vodovodu Lev.Olešnice - Žďár
podepsání smluv o jednání ohledně dotací a smlouva s projekt. fa IKKA Hradec Králové
klad - menší ztráty vody a zajištění pitné vody při výpadku elektrického proudu
Prodloužení vodovodního řádu na Veselce
- Projekt protipovodňové opatření u Nosků a Taslerů, zatím zajistit projekt, vzhledem k
rozsáhlosti akce budeme muset čekat na dotaci
- Odsouhlasení přidělení bytu v hasičské zbrojnici ve Žďáře
- Pronájem bytu v KD Lev. Olešnice - dělá se rekonstrukce vytápění
- Kalamitní situace v našich lesích - smlouva s fa Progles - odběr asi 4000 m3.

p.Trejbal informoval o stavu těžby dřeva 5,5 - 6 tisíc plm.dřeva na 200 ha
do konce května musí být co nejvíce odveženo a uklizeno. Moderní technikou vytěženo
3 600,-m3 , 2 150,- m3 odveženo. Další těžba klasicky - Hradiště, Levín a stráň ve Žďáře.
Bude se muset zalesňovat.

3. Schválení rozpočtu - rozpočet vyrovnaný 3,658.000,- Kč - schváleno všemi hlasy

4. Schválení nájemní smlouvy v čp. 57 Žďár - výběr byl proveden na základě inzerátu
-odsouhlaseno

5. Schválení smlouvy s firmou Progles - jednohlasně schváleno

6. Seznámení s výsledkem inventarizace k 31.12.2006 - 15 dílčích komisí a ústřední inventar.
komise k 31.12.2006 majetek 15,851.328,70 Kč. Seznámení s návrhem na likvidaci.
OZ schvaluje výsledek inventarizace i návrh k likvidaci.

7. Schválení veřejnoprávní smlouvy na projednání přestupků s pověřeným úřadem.

Výplata odměn zastupitelů - schválení navýšení odměny od 1.3.2007

Prodej pozemku p.Kociánovi - zastupitelstvo schvaluje zrušení bodu á o prodeji pozemku.
Vzhledem k tomu,že prodej pozemku byl podmíněn tím, že ho dostane ke koupi ten kdo
koupí budovu, zastupitelstvo rozhodlo odprodej pozemku za odhadní cenu fa ZEFA,
protože ta odkoupila i budovu.
Pořízení majetku - k dispozici je geom. plán na odkoupení pozemku dílu A,B,C,D u

hřbitova ve Žďáře a u KD Lev. Olešnice díl A, B, C, D, F
u parcely č. 92/2 zastupitelstvo schválilo věcné břemeno jízdy a chůze
Schválení zastupitelstva - koupě pozemku u Kalkusových.

Podána žádost na opravu 2 drobných sakrálních staveb - podíl spolufinancování 30%
a vybavení hasičských sborů - dohoda Sborů v Lev.Olešnici a ve Žďáře.

Seznámení se stavem veřejného pořádku v obci Levínská Olešnice za rok 2006
Za uplynulý rok 10 trestných činů, z toho 7 proti majetku, 2 proti veřejnému zájmu
a 1 odložen - nejednalo se o trestný čin.

Je možné podat žádost - Vesnice roku.

8. DISKUZE
p.Čeřovský - zákaz hudební produkce v KD Žďár do vyřešení odhlučnění stropu ohledně
navrhované půdní vestavby- obava zda se to dá vyřešit
- umístění nově opravené sirény ve Žďáře - umístí se tam kde byla
p.Votoček - oprava cest po lesní kalamitě - vš se dá do původního stavu

p.Dohnal - umístění popelnice nebo sběrného pytle k tenisovému kurtu v Lev.Olešnicip.
p. A.Lízr - nabídka pořízení veřejného rozhlasu. Nabídka bezdrátové varianty, měla by
pokrýt i obec Žďár, pásmo VKV, tlampače venkovní i přijímač do domácnosti
v hodnotě 1.500,- Kč, tlampače musí být u veřejného osvětlení - dobíjí se z
něho.

- proběhl audit - nebyly nalezeny závažné problémy.
p. Votoček - obložení v KD Žďár - mají si změřit kolik je třeba metrů a dohodnout, kdo by
tuto práci provedl - je v plánu
p.Crhová - kdo chce provést rozbor odpadní vody a odborné posouzení septiku, může se
hlásit na OÚ v Lev.Olešnici nebo u pí.Pospíšilové ve Žďáře.

9. p.Hradecký seznámil s návrhem na usnesení
proběhlo hlasování o schválení usnesení, všichni zastupitelé byly pro.

10.Starosta konstatoval, že program zasedání byl vyčerpán, poděkoval za hojnou účast
a zasedání ukončil.

Zapsala : Crhová

Ověřovatelé:

V Levínské Olešnici 29.března 2007

