Zápis z 1.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Levínská Olešnice
konaného dne 22. 2. 2013
Místo konání: Kulturní dům Levínská Olešnice
Program: dle pozvánek
Přítomni: pp.A.Lízr, V.Pospíšilová, H.Háková, T.Martinek, Ing.J.Šíma, A.Lízr ml.
Omluveni: Z.Nosková
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. H.Háková , Ing.Šíma, T. Martinek
Schváleno 85,7 % hlasů.
Doplnění programu:
- smlouva na pořízení gážových vrat do Hasičské zbrojnice ve Žďáře
- smlouva o dílo na zateplení v MŠ a na OÚ
- schválení rozpočtové změny č.1
Schváleno 85,7% hlasy.
2. Zpráva starosty obce
Kontrola usnesení z minulého zasedání – všechny body splněny
Od posledního veřejného zasedání proběhlo:
- měla být podána žádost o dotaci na opravu KD Levínská Olešnice, vzhledem k tomu, že na
budovu je zástavní smlouva na byty, nemohla být žádost podána, proto byla podána na KD Žďár
- Proběhne komplexní uzávěrka silnice a mostu u č.p.30 od 2.4.2013, měla by probíhat až do
1.10.2013 , obec jednala s KÚ a Správou a údržbou silnic, obec potvrdila povolení uzavření
silnice pouze na 4 měsíce
- Přišla informace, že komunikace, které jsou na cizích pozemcích , pokud se nepřevede pozemek na
vlastníka komunikace do r.2015, získává stavbu vlastník, na jehož pozemku byla komunikace
vystavěna
- Jednání s Úřadem pro zastupování státu o komunikaci 1387, komunikace fyzicky není, ale
v případě bytové zástavby by se komunikace využila.
- Před uzavřením smlouvy je komunikace u č.p. 157, vlastnický díl má Úřad pro zastupování státu
- Územní plán má obec zpracovaný – provede se 1. změna, pokud by někdo měl požadavek, který
by se dal realizovat, obec vyjde vstříc.
3. Schválení rozpočtového opatření k usnesení
- Zastupitelstvo obce přijímá usnesení k předběžnému souhlasu starosty obce s rozpočtovým
opatřením , kdy uskutečnění výdaje je nutné z hlediska zabezpečení chodu úřadu nebo k zabránění
škod s tím, že na nejbližším zasedání bude schváleno rozpočtové opatření zastupitelstvem
v konkrétních částkách. Toto opatření lze uskutečnit do výše 100tis.Kč.
Schváleno 85,7% hlasů
4. Schválení rozpočtové změny č.1/2013
- Rozpočtovou změnu je třeba provést hlavně z důvodů Voleb prezidenta ČR.
Schváleno 85,7% hlasů

5. Schválení vyloučení použití účtu ČNB k daňovým výnosům
- Na základě novely zákona 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, platných od 1.1.2013 byl zřízen účet u ČNB
pro příjem dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů a
Národního fondu. Na tento účet měly být také převáděny příjmy z výnosů daní nebo podílu na
nich, které jsou převáděny správcem daně, zastupitelstvo obce se dohodlo na tom, že daňové
výnosy, které zasílá FÚ,bude nadále FÚ posílat na účet u Komerční banky.
Schváleno 6 hlasy
6. Schválení prodeje pozemku
Byla vyhlášena nabídka na prodej pozemků, na základě žádosti manželů Řehákových.
Do termínu se přihlásili pouze manželé Řehákovi, proto ZO schvaluje prodej pozemku 1461/2
a 1462/2.
Dále zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemků p.č. 1462/3 souvisejícího s těmito
pozemky.
Schváleno 85,7% hlasů
7. Schválení obce vstoupit do soudního řízení
- obec vstoupí do soudního řízení společně s p.ing.Šímou, jedná se o pozemky u č.p.170 – 175
v Levínské Olešnici.
Schváleno 85,7% hlasů
8. Schválení smlouvy o právu ke stavbě.
Na obecní pozemek sahá část žlabu a střechy kolny manželů Šímových, proto z tohoto důvodů byl
podán návrh smlouvy o právu ke stavbě.
Schváleno 85,7% hlasů.
9. Schválení navýšení kapacity v MŠ Levínská Olešnice
Ředitelka MŠ Mgr.Beata Dundová navrhuje navýšit kapacitu dětí v Mateřské škole Levínská
Olešnice z dosavadního počtu dětí 20 na počet dětí 25.
Schváleno 85,7% hlasů.
10. Různé
Schválení kupní smlouvy na pořízení garážových vrat k Hasičské zbrojnici ve Žďáře s firmou
DRIVE SM s.r.o. Trutnov.
Schválení smlouvy o dílo s firmou Izolace Polná na zateplení prostor v MŠ Levínská Olešnice
Schválení smlouvy o dílo na zateplení a půdní vestavbu v budově OÚ Levínská Olešnice.
Schváleno 85,7% hlasů.

11. Diskuze
p.Samková – Pěkná – u jejich domu leží kámen na uzávěru vody k domu, má to nějaký účel.
odpověď starosty – kámen byl dán k ventilu na ochranu ventilu , asi byl kámen posunut, prověří

12. Usnesení, závěr
p.Háková seznámila s návrhem na usnesení
Schváleno 85,7% hlasů.
Starosta obce ukončil veřejné zasedání a poděkoval přítomným za účast.

V Levínské Olešnici 1.3.2013

Zapsala : Crhová J.

Ověřovatelé zápisu:

