Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Levínská Olešnice konaného
dne 16.12.2020 v kulturním domě ve Žďáru
Místo konání: Kulturní dům Žďár u Staré Paky
1. Zahájení, jmenování zapisovatele, jmenování ověřovatele zápisu
Zasedání zahájila v 18.00 hod. starostka obce (předsedající) Levínská Olešnice.
Zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., a proběhlo za zpřísněných
hygienických opatření – roušky, rozestupy a desinfekce.
Pozvánka byla zveřejněna na úřední desce a doručena do domácností.
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je usnášeníschopné ( příloha č.1)
Zápis z minulého veřejného zasedání konaného dne 18. listopadu 2020 v Kulturním domě ve Žďáru u Staré Paky,
ze strany ověřovatelů je bez připomínek a tudíž se pokládá za schválený.
Předsedající navrhla za ověřovatelé zápisu p. Hradeckou Alenu a p. Sankota Marka a zapisovatelkou
slečnu Janu Crhovou. Před hlasováním dala možnost vyjádřit se přítomným občanům.
usnesení č.
56./ 16.12.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice navrhuje za ověřovatele zápisu paní
Hradeckou Alenu a pana Sankota Marka, zapisovatelkou určuje slečnu Janu Crhovou
hlasování : pro : 7

-proti - 0 -zdržel se hlasování - , 0

usnesení bylo schváleno

2. Schválení programu
Předsedající seznámila s návrhem programu podle pozvánky, nebyl vznesen návrh na doplnění programu.
Předsedající navrhla zrušit projednávání bodu č. 14) z důvodu, že stávající veřejnoprávní smlouva přesně
definuje výpočet výše příspěvku za celý rok 2020 a tudíž ho nelze vyhodnotit před koncem roku. Zastupitelé
s návrhem souhlasili.
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57./16.12.2020

zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje navržený program (Příloha č. 2)

hlasování : pro : 7,

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno

2. Kontrola usnesení z minulého VZ
Předsedkyně kontrolního výboru seznámila přítomné s plněním usneseních schválených z minulého
veřejného zasedání. Zastupitelstvo obce bere na vědomí. Možnost k nahlédnutí na obecním úřadě.
Usnesení č. 50-54 splněno, č. 54 odesláno, č. 55 průběžně plněno.
3. Zpráva starostky obce
Starostka obce přivítala přítomné na 7. veřejném zasedání. V úvodu své zprávy shrnula činnosti, které se
dokončují od minulého veřejného zasedání:
- Projekt „Dostavba vodovodu“ - doplnění některých podkladů k žádosti o dotaci na MZE, tyto podklady byly
zaslány a naše žádost je tímto úplná. Dokumentace je zpracovávána, viz samostatný bod.
Žádost o dotaci na opravu lesní cesty na SZIF – naše žádost byla přesunuta do tzv. Zásobníku projektů z důvodu
velkého zájmu o tuto dotaci.
- Rekonstrukce podlahy MŠ- jídelna – práce dokončeny, byl podepsán předávácí protokol. Na tuto akci je
požádáno o dotaci z MAS ,,Přiďte pobejt“ JIlemnice, zatím není výsledek, zda byla dotace přidělena. V rámci
oprav byla předělána podlaha v jídelně MŠ a jako potřebné se ukázalo udělat zároveň rekonstrukci podlahy
v herně mateřské školy – po odstavení nábytku byla plíseň na stěnách.
- Vodovod Žďár – 10.11. 2020 proběhlo vzorkování vody, které dopadlo špatně. Ihned byla kontaktována Krajská
hygienická stanice v Semilech, která vydala okamžitý zákaz používání pitné vody k přímé konzumaci.
Poděkování patří p. Medunovi a jeho rodině, kteří zajistili první rozvoz balené pitné vody pro obyvatele Žďáru a
následně p. Komárkovi a p. Martínkovi za druhý rozvoz. Po provedení všech přijatých opatření spočívajících ve
zvýšeném chlorování a odkalení koncových větví na vodovodním řádu byly odebrány nové vzorky, které již byly
v souladu s platnou vyhláškou. Příčina znečištění zatím není známa, takže tato věc zůstává v řešení.
- Topení obecní úřad – celý týden ke konci listopadu se na obecním úřadě netopilo z důvodu poruchy u kotle,
závada byla odstraněna.
- Každoroční kontrola hospodaření na obci (audit) – z důvodu pandemie covid-19 neproběhl audit osobně,
ale byly zaslány vyžádané podklady za kontrolované období od 1.1 až 31.10.2020. Ze závěru zprávy vyplývá,
že nebyly shledány žádné chyby a nedostatky. Kontrolu provedl Krajský úřad LK, odbor kontroly.
Jelikož není ještě rok 2020 u konce, nejsou celková čísla hospodaření v rámci obce. Podrobná zprávu o
hospodaření bude k dispozici na příštím veřejném zasedání, pravděpodobně v únoru 2021.
Na závěr zprávy popřála starostka obce všem občanům pevné zdraví, osobní pohodu a lepší příští rok 2021.
4. Návrh rozpočtu obce rok 2021
rozpočet je navrhován jako schodkový. Schodek bude pokryt z přebytků z minulých let. S ohledem na stále
přetrvávající situaci okolo pandemie COVID-19 se budeme snažit rozpočet dodržet a naplánované akce
zrealizovat. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce dle zákonných náležitostí.

usnesení č.
58./ 16.12.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Rozpočet obce na rok 2021 jako
schodkový. Příjmy: 10 405 900,- Kč, výdaje : 12 414 300,- Kč. Schodek ve výši 2 008 400,- Kč bude
dorovnán přebytky z minulých let. (Příloha č. 3)
hlasování : pro : 7

-proti- 0 ,

-zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

5. Změna rozpočtu – Rozpočtové opatření č. 3/2020
Úprava rozpočtu je navrhována z důvodu narovnání položek v příjmech a výdajích. Z těch větších položek se
do příjmů se promítla získaná dotace do lesů ve výši 1 469 600,- Kč, dále pak zisk za prodej dřeva ve výši
1 000 000,- Kč. Výdaje byly navýšeny např. v položkách pěstební činnost – nákup služeb ve výši 350 000,- Kč
nebo položka ostatní záležitosti kultury – služby byla navýšena o 91 200,- Kč.
S navrhovanou změnou přítomné seznámil předseda finančního výboru pan Meduna.
usnesení č.
59./ 16.12.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje změnu rozpočtu schvaluje Rozpočtové
opatření č.3/2020 (Příloha č. 4)
hlasování : -pro : 7

- proti - 0

-zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

6. PO MŠ – návrh rozpočtu na rok 2021
Rozpočet pro rok 2021 je navrhován jako vyrovnaný. Návrh předložila ředitelka MŠ p. Dundová Beáta.
Návrh rozpočtu PO MŠ byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu – zřizovatele PO MŠ v souladu
s platnou legislativou.
usnesení č.
60./ 16.12.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Rozpočet PO MŠ Levínská Olešnice
na rok 2021 jako vyrovnaný. Příjmy a výdaje jsou v částce 2 638 400- Kč. (Příloha č. 5)
hlasování : pro : 7

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0,

usnesení bylo schváleno

7. PO MŠ – projednání a schválení příspěvku na provoz na rok 2021
Obec jako zřizovatel každoročně poskytuje MŠ určitou finanční částku na provoz. V loňském roce byla výše
příspěvku 216 000,- Kč. Na základě znalosti čerpání příspěvku a potřeb mateřské školky zůstane stejná výše
příspěvku ponechána i pro rok 2021.
usnesení č.
61./ 16.12.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje příspěvek na provoz PO MŠ Levínská
Olešnice na rok 2021 ve výši 216 000,- Kč
hlasování : pro : 7

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0,

usnesení bylo schváleno

8. Vyhlášení inventarizace majetku obce k 21.12.2020
Každoročně probíhá inventarizace majetku obce – zákonná povinnost. Inventury je nutné provést nejpozději do
poloviny ledna.
Podklady k provedení inventury byly předány jednotlivým předsedům inventarizačních komisí. Předsedou hlavní
inventarizační komise byl jmenován pan Martinek Tomáš. Při inventuře je nutná účast všech členů inv. komise,
zvláště pak hmotně odpovědné osoby. Z důvodu stavebních úprav v MŠ, která nyní využívá prostory zasedací
místnosti v KD Levínská Olešnice, bude provedení inventury komplikovanější, ale je nutné ji udělat.
usnesení č.
62./ 16.12.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje vyhlášení inventarizace majetku obce
k 31.12.2020. (Příloha č. 6)
hlasování : pro : 7

-proti- 0 , -zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

9. Návrh na výpočet cen (kalkulace) pro vodné a stočné na rok 2021
Kalkulace se zpracovává podle zákona o vodovodech a kanalizacích. Nám tuto kalkulaci zpracovala firma
EKOLSERVIS z Nové Paky. Z předloženého návrhu kalkulace vyplývají téměř srovnatelné náklady, spočítala
se očekávaná skutečnost roku 2020 a od toho se odvodil návrh ceny na rok 2021. Je navrhováno ponechání
stávající ceny za vodné ve výši 32,- Kč/m3, trvale bydlícím občanům obec vodu dotovat , a to 7,- Kč/m3. To
znamená, že jim obec fakturuje 25,-Kč/m3. Od 1.5.2020 také platí také snížená sazba DPH u vodného a stočného
z 15 % na 10 %.
usnesení č.
63./ 16.12.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Výpočet cen (Kalkulaci) pro vodné
a stočné na kalendářní rok 2021. Cena za vodné zůstává ve stejné výši, tj. 32,- Kč bez DPH.
Pro trvale bydlící občany bude cena za vodné dotována, a to ve výši 7,- Kč/m3, výsledná cena
je 25,- Kč/m3 bez DPH. (Příloha č. 7)
hlasování : -pro : 7

-zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

- proti - 0

10. Projednání zřízení služby InfoKanál – rozesílání důležitých zpráv občanům přes sms či e-maily.
Obec obdržela cenovou nabídku na zřízení služby InfoKanál, díky níž je možné jednoduchým způsobem
rozesílat důležité zprávy našim občanům, kteří poskytnou své telefonní číslo obci. Tato služba se v posledních
dnech ukázala jako potřebná např. při havárii vodovodu v Levínské Olešnici nebo zákazu používání pitné vody
k přímé konzumaci ve Žďáru, kdy se rozhlas ukázal jako neefektivní zdroj okamžitého šíření informací. Během
ledna budou občané s touto službou seznámeni prostřednictvím letáčku a informace bude také zveřejněna na
webových stránkách obce.
usnesení č.
64./ 16.12.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice souhlasí se zakoupením služby InfoKanál od
společnosti KONZULTA Brno, a.s., Zřízením této služby bude možné zasílání důležitých zpráv
prostřednictvím sms zaregistrovaným občanům. Starostku obce pověřuje podpisem smlouvy.
hlasování : pro : 7

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0,

usnesení bylo schváleno

11. Projednání žádosti na prodloužení nájmu v obecních bytech
Jde o byty v KD Levínská Olešnice – p. Pošepný, p. Jirásková a o byt ve Žďáru - p. Kandová. V ostatních
obecních bytech již mají nájemníci smlouvy na dobu neurčitou. Jelikož se jedná o bezproblémové nájemníky,
byty mají pronajaté již několik let, je navrhováno sepsání smlouvy na dobu neurčitou. Pouze u bytu p. Pošepného
bude ponechána smlouva na dobu určitou, jelikož se jedná o „služební“ byt patřící k pohostinství.
usnesení č.
65./ 16.12.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice zastupitelstvo obce Levínská Olešnice
schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č. 07 panu Pošepnému St. st, a to na dobu určitou
do 31.12.2021.
hlasování : pro : 7

- proti -

0

-zdržel se hlasování -

0, usnesení bylo schváleno

usnesení č.
66./ 16.12.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu
č. 10 Žďár č.p. 57 paní Kandové Jaroslavě, a to na dobu neurčitou.
hlasování : -pro : 7

- proti - 0

-zdržel se hlasování - 0,

usnesení bylo schváleno

usnesení č.
67./ 16.12.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu
č. 04, kulturní dům Levínská Olešnice č.p. 73 paní Jiráskové Markétě, a to na dobu neurčitou.
hlasování : pro : 7

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0,

usnesení bylo schváleno

12. Projednání OZV č.1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Na základě podnětu z ministerstva vnitra, odboru kontroly a dozoru bylo zapotřebí předělat stávající zastaralou
OZV z roku 2016, která v některých bodech byla v rozporu se stávající legislativou. Nově zpracovaná OZV
byla odeslána ke kontrole na ministerstvo vnitra a máme potvrzeno, že nebyla shledána v rozporu se zákonem.
Ve vyhlášce je zachována cena za odpad ve výši 540,- Kč, došlo ke změnám ve splatnostech poplatku v čl. 5)
a v osvobozeních a úlevách ve čl. č. 6). Celé znění OZV je k nahlédnutí na webových stránkách obce viz
http://www.levinskaolesnice.cz/urad-2/vyhlasky-zakony/ nebo na obecním úřadě. (Příloha č.8 )
usnesení č.
68./ 16.12.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje
OZV č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů splatností od 1.1.2021. Ruší se OZV č. 1/2016 ze dne 25.2.2016.
hlasování : pro : 7

-zdržel se hlasování 0,

-proti 0,

usnesení bylo schváleno

13. Projednání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku na sociální služby
Jedná se o službu pro naše občany, kdy jsou jim v rámci ORP Jilemnice poskytovány sociální služby,
na jejich spolufinancování se podílejí všechny obce v rámci Svazku Jilemnicko. Poskytovatelé sociálních
služeb jsou registrované subjekty v základní síti sociálních služeb ORP Jilemnice a tím je zaručena kvalita
poskytovaných služeb. Město Jilemnice, jako správce těchto finančních prostředků, poskytne obci závěrečné
vyúčtování příspěvku za rok 2020 na začátku února roku 2021. Na rok 2020 byl vypočtený příspěvek 90,Kč/občan, dle předběžné kalkulace se snižuje příspěvek na rok 2021 na částku 69,- Kč/občan.
Seznam poskytovaných služeb je zveřejněný na webových stránkách obce viz odkaz
http://www.levinskaolesnice.cz/urad-2/dokumenty-uradu/socialni-sluzby/, dále je možné získat bližší
informace na obecním úřadě.
usnesení č.
69./ 16.12.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Levínská Olešnice v roce 2021 ve výši
24 978,- Kč městu Jilemnice, se sídlem Masarykovo náměstí 82, 512 42 Jilemnice, IČ: 275808.
Příspěvek je poskytován na základě Memoranda o spolupráci ze dne 13. 11. 2019 a je účelově vázaný
na zajištění spolufinancování sociálních služeb v ORP Jilemnice.
hlasování : pro : 7

- proti -

0

-zdržel se hlasování -

0, usnesení bylo schváleno

14. Projednání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku na pečovatelskou službu
Tento bod z projednávání ZRUŠEN viz bod 2).

15. Žádost obce o bezúplatný převod majetku ve vlastnictví ČR
Jedná se o pozemky okolo ZEFY, kdy vlastníkem pozemku je stát a obec vlastní stavbu – povrch komunikace.
V minulosti už obec vedla jednání o možnosti převodu pozemků z důvodu nabytí platnosti nového občanského
zákoníku, ve kterém došlo mimo jiné ke sjednocení vlastníka stavby a pozemku. V minulých měsících se
podařilo úspěšně dojednat převod dvou pozemků okolo ZEFY. Dojde k bezúplatnému převodu na obec,
veškeré výdaje s tímto spojené pokryje stát.
usnesení č.
70./ 16.12.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu
vlastnického práva k majetku č.j. UZSVM/HSM/1914/2020-HSMM. Vlastník pozemků je
Česká republika a bezúplatně převede na obec Levínskou Olešnici spoluvlastnické podíly o velikosti
3/8 pozemků p.č. 1494/4 a p.č. 1494/6, obojí k.ú. Levínská Olešnice.
hlasování : -pro : 7

- proti - 0

-zdržel se hlasování - 0,

usnesení bylo schváleno

16. Projednání uzavření Dodatku č.1 ke SoD č. AR-06/2020 – zhotovení PD k čp. 152 LO
Firma ARAGON ELL s.r.o. Nová Paka zpracovává PD k záměru čp. 152. Při sepsání smlouvy byly nastaveny
termíny, nicméně z důvodu složité situace ohledně Covid-19 a také k průběžnému upřesňování požadavků
ze strany obce, nebylo možné dodržet termín do konce prosince roku 2020. Firma tedy požádala o
prodloužení termínu předání díla do konce března 2021.
usnesení č.
71./ 16.12.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo č. AR-06//2020 na zhotovení PD k č.p. 152. Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu
předání díla z důvodu pandemické situace COVID-19 v průběhu celého roku 2020 a upřesňování PD.
Nový termín předání díla je do 31.3.2021.
hlasování : pro : 7

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0,

usnesení bylo schváleno

17.
Projednání uzavření Dodatku č.1 ke SoD č. S 7/2020 – zhotovení aktualizace PD na projekt
„Dostavba vodovod Levínská Olešnice“
Firma IKKO Hradec Králové s.r.o. požádala o prodloužení doby pro odevzdání zpracované PD. Změna termínu
předání je z důvodu pandemie Covid. Nový termín je stanovený do konce března 2021.
usnesení č.
72./ 16.12.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S 7/2020 na zhotovení dokumentace (DZV a DRS) na
projekt ,,Dostavba vodovodu Levínská Olešnice“. Předmětem dodatku č. 1je změna termínu předání
díla z důvodu pandemické situace COVID-19 v průběhu roku 2020. Nový termín předání díla je do
31.3.2021.
hlasování : pro : 7

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0,

usnesení bylo schváleno

18. Projednání žádosti o dotaci z rozpočtu obce – členský příspěvek v rámci Jilemnicka – svazku obcí
na pořízení areálu Mříčná a movitých věcí nacházejících se v areálu Mříčná
Jilemnicko- svazek obcí, jehož je naše obec členem, již několik let úspěšně provozuje komunitní kompostování
a také již několik let v rámci svazku společně řešíme možnost založení odpadové společnosti. Pro tyto aktivity
je však nezbytné vlastnit odpovídající zázemí, které doposud nemáme. Je potřeba někde garážovat techniku
a kontejnery na kompostování, které již svazek vlastní.
Pro tento účel byl v roce 2017 zakoupen pozemek v Hrabačově, který se časem ukázal jako nevhodný – bude
se v budoucnu jednat o jeho odprodeji. Svazek hledal jiný vhodný pozemek a naskytla se možnost odkoupit
pozemek včetně staveb a dalšího potřebného vybavení a zařízení, který se nachází mimo zastavěné území obce
na hranicích katastru Jilemnice a Mříčné.
Podstatné je to, že nabízený pozemek vlastní firma, která podniká v odpadovém hospodářství a pokud se
Svazku podaří uskutečnit záměr založení odpadové společnosti, tak tento pozemek již splňuje příslušnou
legislativu.
Odpadové hospodářství je komplikované odvětví a do budoucna se obec jako původce odpadů bude muset
vypořádat s evropskou legislativou, která zpřísňuje likvidaci odpadů.
Záměr vzniku odpadového hospodářství v rámci Svazku je z důvodu neustálého zvyšování cen ze strany
odpadové společnosti Marius Pedersen, která jako jediná působí v našem regionu, tudíž nemá konkurenci.
Obec nemá žádnou možnost kontroly, kolik odpadu je v rámci obce skutečně vyprodukováno. Nechceme žádné
zkreslující paušály, chceme platit pouze za prokazatelné množství odpadu, které se odveze z území naší obce.
usnesení č.
73./ 16.12.2020 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve
výši 245.290,69 Kč Jilemnicku – svazku obcí, se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice,
IČ: 70694061 na nákup „Areálu Mříčná“, který bude sloužit k zajištění zázemí pro společnou
techniku Jilemnicka – svazku obcí a také jako zázemí pro budoucí regionální odpadové
centrum pro území členských obcí Jilemnicka – svazku obcí a „Movitých věcí nacházejících se
v Areálu Mříčná“ a pověřuje starostku obce Levínská Olešnice Zdeňku Noskovou podpisem
příslušné veřejnoprávní smlouvy.
hlasování : pro : 6

-proti 0,

-zdržel se hlasování : 1 (Hradecká)

usnesení bylo schváleno

19. Různé






Domácnostem byl doručen infoleták č. 9
Obci byla podána nabídka na odkoupení pozemku st. p. č. 2 ve Žďáru za cenu od 300 do 400 Kč/m2.
Za tuto cenu obec nemá o koupi pozemku zájem.
Místní knihovna – v době mezi svátky nebude otevřeno, jedná se o dny 23.12 a 30.12. 2020
MUDr. Válek – dovolená ve dnech 28. - 29. 2020, zastupuje MUDr. Gottvald
Nabídka od firmy Galileo na zhotovení aktualizace našich obecních webových stránek za cenu
20 000,- Kč, aby byly v souladu s novou legislativou (zákon o přístupnosti webových stránek).
Kontrolu webových stránek provedla paní Černá Petra, náš pověřenec GDPR a neshledala závažné
nedostatky, proto byla nabídka členy zastupitelstva obce zamítnuta.

20. Závěr
Poděkování za účast, popřání příjemného prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce 2021.
Ukončení 19.30 hod.

Zastupitelstvo obce Levínská Olešnice bere na vědomí:
Zprávu starostky obce
Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání

Zapsala : Crhová jana

Ověřovatelé zápisu :

Starostka obce :

