Zápis z 1.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Levínská Olešnice
konaného dne 11. 1. 2012
Místo konání: Kulturní dům Levínská Olešnice
Program: dle pozvánek
Přítomni: pp.A.Lízr, Z.Nosková, V.Pospíšilová, T.Martinek, Ing.J.Šíma, A.Lízr ml.
Omluveni: H.Háková
1. schůzi zahájil starosta obce, je 85,7% účast zastupitelů, zastupitelstvo je usnášení schopné.
Zapisovatelka : Crhová J.
Ověřovatelé zápisu: Lízr A.ml., Pospíšilová V.
Volba komise pro usnesení: p. T.Martinek, Ing.Šíma, M.Hradecký
Schváleno 85,7 % hlasů.
Doplnění programu:
- podání žádosti o dotaci na opravu Pomníku padlých v Levínské Olešnici
- oprava kapličky ve Žďáře u č.p.52
- pořízení nábytku do muzea v hodnotě 22 tis.Kč
- schválení pořízení oken do klubovny KDLO – dotace bez našeho podílu
Schváleno 85,7% hlasy.
2. Zpráva starosty obce
Kontrola usnesení z minulého zasedání – všechny body splněny
Od posledního veřejného zasedání bylo:
- vyhlášeno výběrové řízení na mechanizaci do lesů, bude končit 18.1.2012
Není schválena výběrová komise, starosta navrhuje celé zastupitelstvo, výběr
proběhne v rámci pracovní porady zastupitelů
- byly vyhodnoceny nabídky firem na opravu lesních cest – hodnocení proběhlo podle
ceny, bude smluvní stavební dozor, který zpracoval dokumentaci. Jakmile dojde návrh
smlouvy o dílo bude předán zastupitelům, aby jej odsouhlasili.
- probíhá uzávěrka roku 2011 – bude se schvalovat po provedení auditu, do 30.6.2012
- stavební povolení na vodovod vyskytly se problémy, chybí vyjádření drah, žádost je na stavebním
úřadu
- budou probíhat výzvy z ministerstva životního prostředí, dala by se žádost o dotaci
3. Schválení výsledku výběrového řízení na rekonstrukci lesních cest
- bylo vybráno podle nabídnuté ceny, všechny firmy splnily formální náležitosti. Jméno vítězné
firmy nebude na zasedání zveřejněno, protože s výsledkem řízení jednotlivé firmy nebyly
seznámeny.
Zastupitelstvo obce souhlasí s výsledkem výběrového řízení a souhlasí s uzavřením smluv podle
pořadí, v jakém byly firmy vybrány.
Schváleno 85,7% hlasů
4. Schválení projektu na podkrovní byt v prodejně Žďár
Protože starosta dostal podklady dnes tj. 11.1.2012, neměli jej zastupitelé k dispozici.Projekt
bude oskenován a rozeslán zastupitelům, na první pracovní poradě mohou zastupitelé podat
připomínky k projektu.
Projekt byl schválen 100% hlasy.

5. Schválení prodeje obecních pozemků
-bylo to již předmětem minulých zasedání, zákonná povinnost zveřejnit prodej v elektronické i
papírové podobě byla splněna. Bylo přerušováno z důvodů jednání s majitelem okolních pozemků
o výměně pozemku 61/1 a 61/2, bylo neúspěšné, proto opětné vyhlášení prodeje.
Vzhledem k tomu, že k některým pozemkům byly podány 2 – 3 žádosti, rozhoduje datum podání
žádosti.
- Par.č. 61/1 209 m2 stavební
61/2 33 m2 stavební

45,-Kč za m2

manželé Šímovi

Schváleno 5 hlasů pro, 1 zdržel hlasování
- Par.č. 1195/2 453,- m2

trvalý travní porost

15,- Kč/m2

manželé Šímovi

Schváleno 5 hlasů pro, 1 zdržel hlasování
- Par.č. 1436/3

160 m2

ostatní plocha 30,- Kč/m2

Jaroslav Lízr

Schváleno 4 hlasy 2 zdrželi hlasování
- Par.č. 12/2 247m2 zahrada

20,- Kč/m2

Ing.Rosák

Schváleno 6 hlasy
6. Schválení smlouvy na složení kauce
Kauce pro OÚ 60.000,- Kč bude vložena na účet obce .
Schváleno 85,7% hlasů
7. schválení sazebníku úhrad za kopírování a pronájem obecních budov
- sazebník úhrad včetně DPH
2,- Kč jednostr.
3,- Kč oboustr.
A3 5,- Kč jednostr.
6,- Kč oboustr.
Pronájem KD Levínská Olešnice

Kopírování A4

500,- Kč zasedací místnost pro cizí
300,- Kč
pro místní
1.000,- Kč sál pro místní
2.000,- Kč
pro cizí
Pronájem KD Žďár
2.000,- Kč celá budova pro cizí
1.000,- Kč
pro místní
800,- Kč jídelna pro cizí
400,- Kč
pro místní
1.200,- Kč sál pro cizí
600,- Kč
pro místní
Od poplatku osvobozeno: smuteční hostina a místní spolky.
Vybavení kuchyně ve Žďáře se neplatí obecnímu úřadu, majetek Hasičů Žďár.
Ceny energie budou vypočítány dle platné sazby, dle skutečné spotřeby po odečtech elektroměru .
Schváleno 5 hlasy 1 zdržel hlasování

8. Různé
Starosta – provedení stavebních úprav v KD Levínská Olešnice – musíme řešit uložení nové
mechanizace do lesů, navrhuje vestavbu garáže do prostoru bourárny masa, tento prostor se
řadu let nevyužívá. Navrhuje schválení vypracování dokumentace.
Schváleno 85,7% hlasů.
o byla přijata stížnost na cestu mezi č.p.30 a č.p.33
bude se řešit
o schválení mimořádného příspěvku na Krkonošské metro o.p.s. v částce 1.631,78 Kč
je to na trať mezi Martinicemi a Rokytnicí
Schváleno 85,7% hlasů
o vypořádání p.Suchardy jako velitele jednotky hasičů v částce 2.500,- Kč a věcný dar.
Schváleno 85,7% hlasů
o schválení pořízení oken do klubovny KDLO – dotace bez našeho podílu
Schváleno 85,7% hlasů
-

Schválení podání žádosti o dotaci na opravu Pomníku padlých v Levínské Olešnici
a kapličky u č.p.52 ve Žďáře
Schváleno 85,7% hlasů
o Schválení pořízení nábytku do muzea v hodnotě 22.000,- Kč
Schváleno 85,7% hlasů

9. Diskuze
p.Dohnal – proč není v ceníku barevný tisk
odpověď starosty – barevný toner do tiskárny je drahý, byl by drahý i tisk, proto
nenabízíme
10. Usnesení, závěr
p.Martinek seznámil s návrhem na usnesení , hlasovalo se podle jednotlivých bodů
Starosta obce ukončil veřejné zasedání a poděkoval přítomným za účast.

V Levínské Olešnici 12.1.2012

Zapsala : Crhová J.

Ověřovatelé zápisu:

