Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Levínská Olešnice
konaného dne 11. 9. 2019
Místo konání: Kulturní dům Žďár u Staré Paky
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 6 členů
zastupitelstva, omluvena p. A. Hradecká, zastupitelstvo je usnášeníschopné ( příloha č.1)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla ověřovatelé zápisu p. Soňu Vagenknechtovou a p. Tomáše Martinka a
zapisovatelkou určila p. Janu Crhovou. Před hlasováním dala možnost vyjádřit se přítomným
občanům. Nikdo z přítomných nepodal žádný jiný návrh.
Usnesení č. 35/11.09.2019
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice navrhuje za ověřovatele zápisu p. Soňu Vagenknechtovou
a p. Tomáše Martinka, zapisovatelkou určuje p. Janu Crhovou
Výsledek hlasování : pro : 6, -proti - 0 -zdržel se hlasování - , 0 usnesení bylo schváleno
Z minulého veřejného zasedání byl pořízen zápis a byl podepsán ověřovateli. Nebyly k němu
vzneseny žádné připomínky, tudíž je považován za schválený. Všechny zápisy jsou k nahlédnutí na
OÚ s možností výpisu, jsou i zveřejňovány na webových obecních stránkách v souladu s GDPR.
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. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 4/2019
6. Uzavření SoD č. 6/2019 : „ Oprava výtluků v místních komunikacích“
7. Plán zimní údržby na zimní období 2019/2020, uzavření dodatku č. 1 k SOD č. 12/2018
8. Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb ORP Jilemnicko na rok
2020
9. Memorandum o dlouhodobé spolupráci při zjišťování spolufinancování sociálních služeb na území
ORP Jilemnice
10. Projednání návrhu zpracované studie na obecní budovu čp. 152 v Levínské Olešnici
11. Projednání záměru projektu „ Dostavba vodovodu v Levínské Olešnici
12. Různé
13. Závěr

Usnesení č. 36/11.09.2019:
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje navržený program (Příloha č. 2)
Výsledek hlasování : pro : 6, -proti- 0 , -zdržel se hlasování - 0 , usnesení bylo schváleno
3. Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
Usnesení č.24 – 34/19.06.2019 bylo splněno
Usnesení č. 29/19.06.2019 se bude dle uvedených termínů sledovat a průběžně plnit.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání.
4. Zpráva starostky
Starostka obce přivítala všechny přítomné na IV. zasedání zastupitelstva obce. Ve zprávě
seznámila s činností od posledního veřejného zasedání konaného 19.06.2019.
-

-

-

-

-

V červnu bylo svoláno veřejné projednání projektu „ Dostavba vodovodu v Levínské
Olešnici“. Na projednání přišlo málo lidí, přestože se to týká nás všech. Na obecní stránky
byla zadána anketa, zda má obec projekt realizovat. Z 200 účastníků bylo 91 hlasů pro
dostavbu, 29 hlasů proti a 80 hlasů to nezajímá. Rozhodnutí je nyní na zastupitelích a ať už
bude jakékoliv, mělo by být akceptováno.
Byla dokončena oprava střechy KD Lev. Olešnice, z Libereckého kraje jsme získali dotaci ve
výši 245 269,- Kč
V měsíci září bylo dokončeno zateplení severní a západní strany KD LO. Také na tuto
investici máme přiznanou dotaci ve výši 115 288,- Kč.
V srpnu byla provedena oprava části komunikace za čp. 2 až k čp. 162, zhotovitel byla firma
VH stavební práce Praha.
Ve Žďáru byla provedena rozsáhlejší oprava účelové komunikace p.č.620. Zhotovitelem byl
pan Meduna.
Samostatný bod bude oprava výtluků na komunikacích. Proběhla výměna kuchyňské linky na
obecním úřadě.
U mateřské školy firma Peterka s.r.o. odstranila starý plot a připevnila nové sloupky, na které
p. Hradecký připevní plastové plotovky.
Rozpracované akce – rekonstrukce kuchyně v pohostinství KD LO – projektant zpracoval
studii, ale pak přestal komunikovat, oslovili jsme jiného, pro velkou vytíženost začne na PD
pracovat až na konci října
PD na čp. 152 LO – bude projednáno v samostatném bodě
Probíhají práce na opravě centrálního kříže na hřbitově v Lev.Olešnici, kamenické práce jsou
téměř hotové, zbývá dodělat chodník. Na tuto akci jsme žádali o dotaci z MMR – nebyli jsme
úspěšní.
Oprava fasády na vodárně ve Žďáru proběhne v podzimních měsících – zhotovitel P.Dohnal
Zatrubnění příkopu a oprava venkovního schodiště u KD Žďár se odkládá, je to reakce na
podněty některých občanů, aby se tato akce pojala jako revitalizace celého prostoru kolem
KD. Jednáme s paní Beranovou ohledně odkoupení části pozemku, přes který se vjíždí na
louku u KD a dále s KSS LK o možném zatrubnění příkopu před budovou. Byl osloven
geodet na vytýčení hranice pozemků a byl osloven projektant na vypracování jednoduché PD
na revitalizaci tohoto prostoru.
Lesní hospodářství – máme stále plné skládky dřeva z kůrovcové kalamity, je problém
s odbytem. Kdokoli si může odkoupit neomezené množství. P.Trejbal jedná s firmou o
možném štěpkování neprodejných nahnilých kusů. Na konci října bude v lese provedena
inventura.

-

-

Ve spolupráci s geodety probíhá vytyčování pozemků, u kterých je dlouhodobě evidována
nesrovnalost v majetko-právních vztazích, budeme chystat potřebné podklady k jejich prodeji
nebo směně.
Zamýšlíme se již na tvorbě návrhu rozpočtu na rok 2020. Na účtu máme 11mil.Kč, dojde-li
k realizaci dostavby vodovodu nebo stavbě budovy č.p.152 již nyní je jasné, že dojde
k omezení jiných investic. Bez dotační podpory nemůžeme o těchto finančně náročných
investičních akcí přemýšlet. O možnosti úvěru rozhodneme až na základě finanční analýzy.
Nechceme hospodařit nezodpovědně.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starostky obce.
5. Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2019
Dochází k úpravě rozpočtu z důvodů kůrovcové kalamity v obecních lesích, opravy kříže na hřbitově
v Levínské Olešnici a z důvodů pokrytí vyšších výdajů v rozpočtu. Zprávu si připravil předseda
finančního výboru p. Meduna.
Usnesení č. 37/11. 09.2019 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2019
(Příloha č.3)
Výsledek hlasování : pro : 6, - proti - 0 -zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno
6. Uzavření SoD č. 6/2019 : „Oprava výtluků v místních komunikacích“
Každoročně investujeme finance do oprav místních komunikací . Prošli jsme komunikace a určili
problémové úseky, které je nutné opravit. Oslovili jsme pana Šimůnka, aby zpracoval cenovou
nabídku, která činí cca 120,- tis. Kč bez DPH. Jedná se opravu rozsáhlých defektů na MK před OÚ,
k víceúčelovému hřišti, cestě za mostem podél železniční tratě, před KD a před plechovou garáží u
MŠ. Oprava bude spočívat ve vyříznutí poškozené části komunikace, pokládce obrusné vrstvy
z asfaltového koberce, zhutnění povrchu a dopravu.
Usnesení č. 38/11. 09.2019 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje uzavření SoD č. 6/2019 s firmou Šimůnek
Michal, mechanizované zemní práce, Nedaříž 40 na akci : „ Oprava výtluků v místních
komunikacích „ za cenu 119 775,- Kč bez DPH. DPH odvede obec – objednatel prací.
Výsledek hlasování: pro : 6, -proti- 0 -zdržel se hlasování- 0, usnesení bylo schváleno
7. Plán zimní údržby na zimní období 2019/2020, uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 12/2018.
Od 1.11 do 31.3. následujícího roku jsou komunikace udržovány v režimu zimní údržby. V minulých
letech prováděl zimní údržbu p. Z. Čermák, má i nadále zájem provádět zimní údržbu. Nebyli s ním
žádné komplikace, proto s ním bude sepsán dodatek č.1 ke smlouvě o dílo z roku 2018. Při silném
chumelení prosíme o shovívavost občanů, nelze prohrnout všechny cesty najednou. Pan Čermák cesty
pluhuje, posyp zajišťuje obec prostřednictvím obecního pracovníka. V případě problému je třeba
kontaktovat vedení obce.

Usnesení č. 39/11. 09.2019 :
Zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Plán zimní údržby na zimní období 2019/2020.
Starostku obce pověřuje sepsáním dodatku č.1 ke SoD č. 12/2018 s panem Čermákem Zdeňkem,
Levínská Olešnice čp. 2
Výsledek hlasování: pro : 6, -proti- 0 -zdržel se hlasování -0, usnesení bylo schváleno
8. Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb na území ORP
Jilemnice
V minulosti bylo financování služeb přeneseno z MPSV na kraje. V rámci nastaveného systému je
nezbytné, aby se na financování podílely i obce. Služby, které nebudou spolufinancovány, nebudou na
Jilemnicku zajištěny. Pokud bude jednotné spolufinancování za celé ORP, dojde tak ke zjednodušení
administrativy a k zpřehlednění financování služeb. Služby budou financovány formou dotace,
smlouva bude uzavírána na dobu 1 kalendářního roku, aby mohla proběhnout aktualizace příspěvku
dle skutečnosti čerpání v předchozím roce. Nevyčerpaný příspěvek se nevrací, jeho výše bude
odečtena z vypočteného příspěvku na další období. Pro rok 2020 je výše příspěvku stanovena na 90,Kč za obyvatele. Poskytovatelé služeb musí být registrováni na KÚ LK. Obce budou schvalovat
základní síť služeb, v dalších letech bude možné provádět změny v základní síti služeb. Základní
druhy sociálních služeb – sociální poradenství, služby sociální péče, služby sociální prevence. Služby
lze poskytovat formou terénních služeb ( přímo v bytě) , ambulantní nebo pobytovou. Pokud se nějaká
obec z ORP do projektu nezapojí, nebude povinnost jim služby poskytnout a obec si bude muset tyto
služby zajistit samostatně včetně administrace.
Usnesení 40/11.09 .2019 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje uzavřít s Městem Jilemnice Veřejnoprávní
smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb ORP Jilemnicko na rok 2020.
Příspěvek na rok 2020 ve výši 32.760,- Kč je poskytován na základě Memoranda o dlouhodobé
spolupráci při zajištění spolufinancování sociálních služeb na území ORP Jilemnice a je účelově
vázaný na zajištění spolufinancování sociálních služeb ORP Jilemnice.
hlasování : pro : 6, -proti- 0 , -zdržel se hlasování - 0 , usnesení bylo schváleno

9. Memorandum o dlouhodobé spolupráci při zajišťování spolufinancování sociálních služeb
na území ORP Jilemnice
Z důvodu zajištění kontinuity financování sociálních služeb bez ohledu na změny ve vedení v obcích
Svazek obcí Jilemnicko doporučuje uzavřít mezi městem Jilemnice a obcemi Memorandum o
dlouhodobé spolupráci při zajištění financování soc.služeb. Město Jilemnice se zavazuje, že bude
každý rok předkládat partnerům memoranda vyúčtování svěřených prostředků. Valná hromada
Svazku obcí Jilemnicko bude každoročně schvalovat základní síť sociálních služeb na kalendářní rok.
Usnesení 41/11.09.2019
zastupitelstvo obce schvaluje Memorandum o dlouhodobé spolupráci při zajišťování
spolufinancování sociálních služeb na území ORP Jilemnice
Výsledek hlasování : pro : 6, - proti - 0 -zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

10. Projednání návrhu zpracované studie na obecní budovu čp.152 v Levínské Olešnici
Zprávu si připravil zastupitel pan Sankot. Dlouhodobě se pracuje na studii čp.152 v Levínské Olešnici.
Nemovitost byla koupena v roce 2013. Bylo zadáno zpracování studie na rekonstrukci budovy a
následně zhotovení PD. V roce 2019 bylo odstoupeno od smlouvy z důvodů neplnění závazků ze
strany projektanta. Budova chátrá, střecha od potoka je propadlá, celkový stav je špatný. Na základě
této skutečností zastupitelé došli k závěru, že bude lepší provést demolici.
Ing.arch. Sankot zpracoval studii, ve které navrhuje postavit novou budovu pro potřeby jednotky SDH
a v patře by měly být k dispozici 2 byty. Výstavba je omezena v současné době platným územním
plánem.
Sjezd na pozemek je již realizován, budova tedy bude novostavba., nebude dodržen původní půdorys.
V 1. nadz.podlaží - prostor pro jednotku SDH, klubovna, garáž, šatny, sprchy, toalety.
V 2. nadz. podlaží – 2 bytové jednotky a podkroví. V druhé etapě je uvažováno o přístavbě k objektu,
realizace bude ale možná až po změně ÚP, jedná se o dodržení % zastavění – výstavba garáže.
Bez dotace tuto investici není možné realizovat. Dle vyhlášení výzev by se zvažovalo o jaký typ
dotace by se jednalo. Jestli dotace na pořízení pro hasiče nebo dotace na sociální služby – byty. Nejde
žádat o dotaci na celou budovu.
Bez dotace nebude realizováno.
Usnesení č.42/11.09.2019 :
a) zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje návrh studie na stavbu obecní budovy čp.152
v Levínské Olešnici
b) zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje vypsání Výzvy k podání cenových nabídek
na zpracování jednostupňové PD podle zpracované studie.
hlasování: pro : 6, -proti- 0 -zdržel se hlasování- 0, usnesení bylo schváleno

11. Projednání záměru projektu „Dostavba vodovodu v Levínské Olešnici“
V minulosti byla vypracována PD , která řešila komplexně problematiku pitné vody v obou našich
obcích, tj. vyřešení dodávky kvalitní pitné vody do Žďáru, zvýšit efektivnost provozu celé vodní sítě a
dále zajistit dostatečnou akumulaci vody v případě mimořádných událostí. V měsíci červnu 2019 bylo
svoláno veřejné projednání projektu, kde byli autoři projektu, zástupce firmy zabývající se
problematikou investic, obecní vodák, vedení firmy Ekolservis, bývalý starosta p. Lízr, z řad občanů
nebyl veliký zájem. V minulém zastupitelstvu se vybudoval ve Žďáru samostatný vrt , kterým se
vyřešila dodávka kvalitní pitné vody. Z tohoto důvodu již není nutné propojení vodovodu z LO do
Žďáru, v případě realizace projektu se prozatím neuvažuje s propojením obou obcí. Kompletní
administraci ohledně dotace by zajišťovala firma ERV Jaroměř. Byly obavy ohledně zdražování ceny
vody, dle informací by došlo k navýšení jen v řádu jednotek korun.
Usnesení č.43/11.09.2019 :
a) zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje realizaci projektu „Dostavba vodovodu
v Levínské Olešnici“ za předpokladu úspěšného získání dotace. Dostavba vodovodu bude
realizována bez IO 02 – zásobního řádu B, tj. propojení vodovodu z Levínské Olešnice do
Žďáru u Staré Paky.
hlasování: pro 6 -proti 0 -zdržel se hlasování: 0 usnesení bylo schváleno

b) zastupitelstvo obce Levínská Olešnice pověřuje starostku obce zahájit potřebná jednání
ohledně administrace projektu na podání žádosti o dotaci.
hlasování: pro : 6, -proti- 0 -zdržel se hlasování- 0, usnesení bylo schváleno

12. Různé
V obci proběhne sběr nebezpečného odpadu – sobota 21.9.2019
Sběr velkoobjemového odpadu – sobota 5.10.2019
Obec dostala doporučení od Policie ČR a správního odboru v Jilemnici mít schválenou OZV o
volném pobíhání psů z důvodů zvyšujících se útoků psů v obci. Shoda je na tom, že v obci plošně
nemáme problémy s pobíhajícími psy, ale stále opakující problém je pouze s jedním majitelem
několika psů na Staré Veselce.
Na konce října dojde k ukončení kompostovací sezony, bude včas občanům oznámeno. Máme
povinnost zajistit nepřetržitý odběr bioodpadu i v zimním období, proto budou na určených
stanovištích umístěny hnědé nádoby na tento odpad. V Lev.Olešnici u KD a ve Žďáru před bývalou
prodejnou.
22.9.2019 proběhne očkování psů v LO – MUDr. Mattauch
8. listopadu – KD LO - bude divadelní představení Zvonohrady v podání ochotnického divadelního
spolku z Vrchlabí.
13. Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným za účast a ukončila schůzi zastupitelstva v 20.10 hod.
V Levínské Olešnici 17 .9.2019
Zapsala : Crhová J
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