ZÁPIS
z 5. veřejného zasedání OZ v Levínské Olešnici konaného dne 8.12.2006
Místo konání: KD Levínská Olešnice
Program: dle pozvánek
Přítomni: pp.A.Lízr, Pospíšilová, Háková, Sucharda, Lukeš, Martínek
Omluveni: p. Hradecký
Zasedání zahájil starosta obce. Je 85,7% účast členú OZ, tudíž je
usnášeníschopné.
Zápis provede: p.Crhová
Ověřovatelé zápisu: p. Háková, Lukeš
Komise pro usnesení: předseda p.T.Martínek
členové p. Sucharda, Hanuš
Hlasování o složení komise pro usnesení - všichni členové OZ hlasovali pro
navržené kandidáty.
Starosta navrhl zrušit bod č.5 - vyhláška o komunálním odpadu ,z důvodů
neúplného zpracování této vyhlášky.
Nikdo jiný neměl k programu připomínky.
OZ odsouhlasilo změnu programu.
Starosta provedl kontrolu usnesení ze zasedání konaného dne 6.10.2006.
04/2209-2006
05/2209-2006
06/2209-2006
07/2209-2006
08/2209-2006
09/2209-2006
102209-2006
11/2209-2006
12/2209-2006
13/2209-2006
14/2209-2006

splněno
je v jednání s MV ČR
je v jednání s MV ČR
je v jednání s MV ČR
je v jednání s MV ČR
je v jednání
je zadáno –ZPK Nová Paka
je zadáno –ZPK Nová Paka
je zadáno –ZPK Nová Paka
je zadáno –ZPK Nová Paka
je zadáno –ZPK Nová Paka

Vzhledem k písemné připomínce p.Zahradníka ze Žďáru bylo projednáno
s programátorem a účetní, aby bylo v účetnictví provedeno rozlišení příjmů
a výdajů pro obce Žďár a Levínská Olešnice.
Starosta informoval o stavební komisy v naší obci. Stavební komise podle
zákona pracuje do 31.12.2006. Potom bude vše vyřizovat stavební komise
při MěÚ v Jilemnici. Naše komise bude vypracovávat potřebná stanoviska
pro Jilemnici a bude se zabývat územním plánem.
2. Návrh zadání územního plánu obce byl zveřejněn na vývěsní tabuli. Na
jeho zpracování byla vybrána firma Ateliér Auru z Pardubic.

Se stanoviskem k územnímu plánu od pracovníků Libereckého kraje nás
seznámila p. Pospíšilová.
Členové OZ scválili návrh územního plánu.
3. Rozpočtová změna byla řádně vyvěšena na vývěsní tabuli v daném
termínu před veřejnou schůzí, po seznámení s ní byla jednohlasně
schválena.
4. S návrhem rozpočtu na rok 2007 nás seznámila předsedkyně finančního
výboru p.Háková. Připomněla, že rozpočet byl zpracován v souladu se
zákonem a byl řádně zveřejněn na vývěsní tabuli.
Příjmy : 3.658.000,-- Kč
Výdaje: 3.658.000,-- Kč
Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.
Do rozpočtu bylo zahrnuto
- financování ÚP - předpokládané výdaje
- Lesprojekt - LHP
- propojení vodovodu mezi obcemi Levínská Olešnic - Žďár
- protipovodňové opatření ve Žďáře
Rozprava k rozpočtu - bez připomínek.
SDH Žďár poslalo žádost o zařazení do rozpočtu:
- obnovení vybavení - nová stříkačka, hadice a spojky cca 40.000,- Kč s tím
že bude využita dotace.
- kulturní dům - výměna umakartu za dřevěné obložení v jídelně
- asanace staré skládky ve Ždirci
Odpovědˇna požadavek:
- k požadavku doplnit základní údaje ke skládce, objem a složení
- palubky na obložení by se daly zajistit, obložení by se mohlo shotovit
svépomocí
- napsat důvodovou zprávu, počet hasičů a důvod nákupu nové stříkačky soutěže apod.
5. Vyhláška o místních poplatcích
- poplatek za svoz komunálního odpadu - stejný jako v minulém roce
450,- Kč na občana
- poplatek za psa u rodinných domů 1.pes 50,-Kč, každý další 100,- Kč
u bytových domů 1.pes 100,-Kč, každý další 200,-Kč
6. Firma Lesprojekt - Hradec Králové má informace a podklady z minulých
let, zaplatilo by se asi 70.000,- Kč za projekt - 400,-Kč/ha, dotaci bychom
měli dostat až vroce 2008 - 350,-Kč/ha.
OZ navrhuje podepsat smlouvu s touto firmou.

7. Byly schváleny odměny zastupitelům podle přílohy č.1 k NV č.39.
Odměna je schválena k 3.11.2006.
8. Různé
- starosta projednal provedení inventur hmotného i nehmotného majetku a
pohledávek k 31.12.2006
Přednesl návrh ústřední inventarizační a likvidační komise.
Přesedkyně - p.Háková
SDH - p.T.Martínek
MŠ + školní jídelna a dokladová inventura - p.Pospíšilová
obecní byty, kulturní domy, Lev.Olešnice, Žďár - p.Hradecký
vodovody , lesní hospodářství - p.Lukeš
Obecní úřad - p.Sucharda
- je několik žádostí o přidělení uvolněných bytů.
Byt ve Žďáře - dokud není vystěhován je bezpředmětné jednat o přidělení.
Byt v kulturním domě v Levínské Olešnici - nejdříve by bylo potřeba
předělat topení a vyměnit okna. Na opravu bude v dohledné době
zhotovana kalkulace.
- starosta doporučuje provést kontrolu nápravných opatření od auditora do
23.12.2006, aby nedocházelo k opakovaným chybám.
- bylo projednáno zvýšení provozní zálohy z 50.000,-Kč na 70.000,-Kč
9. Diskuze
- p-Kousal - upozornil na jízdy popelářů starou Veselkou, aby opět nedošlo
k poškození vozovky
- p. Lukeš - dotaz na osvobození od poplatku za psa odebraného z útulku
- p.Sucharda seznámil s připravovanou vyhláškou o odpadech
nový harmonogram svozu popelnic- podle počtu osob v domácnosti
1 - 3 osoby - svoz 1x za 14 dnů
4 - 6 osob - kombinovaný svoz v létě 1 x z 14 dnů
v zimě každý týden
Jednotlivé svozy budou odlišeny známkami, které si vydají a opatří jimi
popelnice sami pracovníci komunálních služeb.
Pytle s tříděným odpadem 1x za dva měsíce - svoz poslední pátek v měsíci
ve Žďáře v 17.30 hod., v Levínské Olešnice v 18.00 hod.
Pytle na papír se budou rušit, protože pořízení pytle je dražší než co
dostaneme za vytříděný papír.
Pokud chalupář nebude chtít pytle na odpad, může dostat popelnici, ale
bude doplácet rozdíl mezi pytlem a popelnicí.

- starosta upozornil občany, že v úterý 12.12.2006 by měli pracovníci od
stavby mostů dávat vše kolem staveb do původního stavu a mýt silnice.
Kdo z občanů má nějakou škodu, má ji včas nahlásit starostovi.
10. Usnesení
S návrhem na usnesení seznámil p T.Martínek.
Starosta dal hlasovat- všech 6 přítomných zastupitelů bylo pro. Usnesení
bylo přijato.
Starosta konstatoval, že program zasedání byl vyčerpán, poděkoval všem
přítomným za účast a ukončil zasedání.

Zapsala: Crhová Jitka

Ověřovatelé:

V Levínské Olešnici 14.12.2006

