Zápis z 3.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Levínská Olešnice
konaného dne 16.6. 2014
Místo konání: Kulturní dům Levínská Olešnice
Program: dle pozvánek
Přítomni: pp.A.Lízr, V.Pospíšilová, H.Háková, Z.Nosková, T.Martinek, Ing.J.Šíma, A.Lízr
ml.
1. schůzi zahájil starosta obce, je 100% účast zastupitelů, zastupitelstvo je usnášení
schopné.
Zapisovatelka : Crhová J.
Ověřovatelé zápisu: p.Ing.Šíma, T.Martinek
Volba komise pro usnesení: p. V.Pospíšilová, H.Háková, K.Čepelák
Schváleno 100 % hlasů.
Doplnění programu:
- bod 9 zrušit – nebyla možnost žádosti zkontrolovat
- projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti u čp. 152
- dokončení osvětlení hřbitova v Lev.Olešnici – montáž 1 nebo 2 lamp
Schváleno 100 % hlasy.
2. Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
Kontrola usnesení z minulého zasedání –
Bod 23./25.04.2014 – uzavření pojistné smlouvy o škodovém pojištění majetku – není
realizován, bude přenechán příštím zastupitelům
Bod 25./25.04.2014 – nákup vysílaček pro místní jednotku – tento týden bude dokončeno,
spojí se Žďárem, který bude nakupovat ponorné čerpadlo
Bod 27./25.04.2014 – výběrové řízení na opravu komunikací – není vypsáno, upřesňuje se
položkový rozpočet
Bod 28./25.04.2014 – směrnice byla vytvořena,zastupitelé se nedohodli na limitech,
nebude se zatím schvalovat
Ostatní body splněny.
3. Zpráva starosty obce
Oprava mostku, proběhlo vytýčení komunikace u čp.18 ve Žďáru.
Byla zrušena vyhláška FRB, je nahrazena schválenou směrnicí. Dosud nikdo neměl zájem
o půjčení peněz na rekonstrukci bydlení, proto nebylo vyhlášeno výběrové řízení na
půjčku z FRB. Peníze jsou na účtu, je možnost výběrové řízení vyhlásit.
Jsou zveřejněny výsledky vyúčtování ceny vodného. Demolice čp. 96, stavba se
odstraní a potom se požádá o výmaz z bytového fondu. Pan P.Goll požádal o souhlas, že
by si při této příležitosti provedl výměnu trubek z kanalizace, která prochází pod naším
pozemkem u čp.96. Není s tím žádný problém, výměnu může provést.
Odkup parcely pč.162/5 – vzhledem k nesrovnalostem s KÚ se protáhlo, v dohledné
době by mělo dojít k realizaci, pokud se to nepovede vyřešit, odstoupíme od odkupu.
Bylo zabudované automatické chlorování firmou Vodaservis Žďár nad Sázavou,
probíhaly zkoušky, v dnešní době je to nastaveno a mělo by již fungovat.
Pořízené elektronické knihy jízd již fungují.

Přestavba prodejny masa v KD Lev.Olešnice na sklad probíhá, dnes realizujeme vrata
a mříž na kanalizaci, po elektroúpravách bude místo v provozu.
Projektové práce stávajícího stavu čp.152 provedl pan J.Šimůnek z Roztok,
k dnešnímu dni vyhotovuje projektovou dokumentaci na septik a přívod pitné vody
p.Broul z Nové Paky – provádí vše i s vyřízením povolení a smlouvami s Povodí Labe a
s LK – smlouvy o vstupu na pozemek a povolení vypouštění odpadních vod.
Pan Broul vytvoří studii na využití čp.152 a pak budeme diskutovat o využití této
stavby.
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
Přezkoumání provedla ing. J.Havelková a ing.I.Míčková, pověřená LK.
Audit proběhl v pořádku, nebyly nalezeny chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření
Schváleno 100 % hlasů
5. Účetní závěrka obce za rok 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2013.
Schváleno 100 % hlasů
6. Závěrečný účet obce za rok 2013
Závěrečný účet byl vyvěšen společně se zprávou o přezkoumání hospodaření.
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření bez výhrad.
Schváleno 100% hlasů
7. Hospodářský výsledek a účetní závěrka PO MŠ Levínská Olešnice za rok 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku PO MŠ Levínská Olešnice za rok 2013.
Zastupitelstvo obce schvaluje 0 výsledek hospodaření PO MŠ Levínská Olešnice.
Schváleno 100 % hlasů
8. Rozpočtové opatření č. 1 /2014
Z důvodů přijetí dotace na volby do Evropského Parlamentu a z důvodů výdajů na tyto
volby je potřeba provést změnu rozpočtu.
Schváleno 100 % hlasů
9. Koupě pozemku p.č. 8 a p.č. 8/2 v k.ú.Žďár
Je to stavební parcela, pro nás důležitá pro vstup na naše další pozemky . Návrh ceny
za m2 200,- Kč.
Schváleno 100 % hlasů.

10. Prodej pozemku p.č. 1434/2 v k.ú. Levínská Olešnice
Jedná se o část pozemku u č.p. 158 a to o 5 m2 dle dohody 100,- Kč/m2
Žádost podal pan. Ing. Blažek.
Schváleno 100% hlasy.
11. Výběrové řízení na rekonstrukci antukového hřiště v Levínské Olešnici
Musí se udělat položkový rozpočet, aby mohlo být vypsáno výběrové řízení na vybudování
víceúčelového hřiště.
Schváleno 100 % hlasů.
12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti
Bude muset být proveden protlak pod komunikací na napojení vodovodu pro č.p.152
Schváleno 100% hlasy
13. Dokončení osvětlení hřbitova v Levínské Olešnici
Starosta má na stole návrh na osvětlení celého hřbitova. Pro dokončení osvětlení budou zatím
zabudovány 1- 2 lampy.
Schváleno 100% hlasy
14. Diskuze
p.Čepelák – bude Povodí Labe pokračovat v úpravách koryta, není místy dodělané, již roste
znovu tráva
starosta – Slíbili, že boky koryta omyjí a vyspárují, měli by se v obci celé léto pohybovat.
p.Pospíšilová – co se bude dělat s územním plánem ohledně změny využití pozemku ve Žďáře
na hřiště
když přivezou prázdný kontejner na bioodpad, zda by nebylo možné zařídit,
aby odklopili část té boční stěny.
starosta – změna územního plánu je ve fázi rozpracování , aby odklápěli boční díl u
kontejneru zajistí p.Nosková
p.Háková – kdo bude sekat boky koryta potoka, v některých místech je tak vysoká tráva, že
potok není vidět
starosta – není obce, nebude obec dělat.
p.Kalkusová – u obecních ploch jsou hromady posekané trávy, proč se tráva nemůže uklízet
hned při sečení do kontejneru
starosta – je to kontraproduktivní, musí se odvézt potom

15. Usnesení, závěr
p.Pospíšilová seznámila s návrhem na usnesení.
Zastupitelstvo obce schválilo usnesení všemi hlasy
Starosta obce ukončil veřejné zasedání a poděkoval přítomným za účast.

V Levínské Olešnici 19.6.2014

Zapsala : Crhová J.

Ověřovatelé zápisu :

