Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Levínská Olešnice
konaného dne 13. 9. 2021
Místo konání: Kulturní dům Žďár u Staré Paky
1. Zahájení
Zasedání zahájila v 19.00 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, webových stránkách a tištěné pozvánce, kterou obdržela každá domácnost.
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatovala, že je přítomno všech 7 členů zastupitelstva, a
konstatovala, že je zastupitelstvo usnášeníschopné. ( příloha č.1)
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla za ověřovatelé zápisu pana M.Sankota a paní A. Hradeckou a zapisovatelku určila slečnu
J.Crhovou . Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
Návrh usnesení č.
37./ 13.09.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice navrhuje za ověřovatele zápisu pana Sankota Marka
a paní Hradeckou Alenu, 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 a otevřela diskuzi, zda má někdo nějaký návrh na
doplnění programu. Nikdo ze zastupitelů se nepřihlásil, tak předsedající vznesla návrh na rozšíření programu o tři
body :
Rámcová smlouva o dílo s firmou Greenboos s.r.o. Hradec Králové
Smlouva o dílo na provádění těžebních činností v obecních lesích
Smlouva o dílo na výkup dřevní hmoty
Návrh usnesení č.
38./ 13.09.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje doplnění programu o následující body :
- projednání a schválení Rámcové smlouvy o dílo s firmou Greenboos s.r.o. Hradec Králové
, provozovna Vrchlabí
-

projednání a schválení Smlouvy o dílo na provádění těžebních činností s firmou Jan
Vondrouš, Horní Brusnice

-

projednání a schválení Smlouvy o dílo na výkup dřevní hmoty s firmou HB dřevo, s.r.o.
Horní Brusnice

hlasování : pro : 7

-proti- 0 ,

-zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č.
39./ 13.09.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje navržený program (Příloha č. 2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, jmenování zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení z minulého VZ
Zpráva starostky obce
Změna rozpočtu – Rozpočtové opatření č. 3/2021
Projednání Plánu financování obnovy vodovodu na období 2021 – 2030

7. Projednání záměru podání žádosti o dotaci ze SZIF na opravu lesní cesty ve Žďáru
8. Projednání prominutí platby nájemného – restaurace Oleška v KD LO
9. Majetko-právní záležitosti - záměr prodeje nemovitého majetku – viz Oznámení č. 1/2021
10. Projednání a schválení zhotovitele stavby na projekt ,, Dostavba vodovodu Levínská Olešnice“
11. Projednání a schválení TDS a BOZP na projekt ,, Dostavba vodovodu Levínská Olešnice“
12. Různé – žádost o poskytnutí finančního daru spolku ,,Naše odpady“
13. Rámcová smlouva o dílo s firmou Greenboos s.r.o. Hradec Králové
14. Smlouva o dílo na provádění těžebních činností v obecních lesích
15. Smlouva o dílo na výkup dřevní hmoty
16. Závěr
hlasování : pro : 7

-proti- 0 ,

-zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

3. Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
Za kontrolní výbor přednesla zprávu p. Alena Hradecká. Zastupitelé berou na vědomí.
Usnesení č. 34/21.6.2021 – 31/21.6.2021 splněno
Usnesení č. 32/21.6.2021 průběžně plněno
Usnesení č. 33./21.6.2021 – 36/21.6.2021 splněno
4. Zpráva starostky
Zpráva starostky obce odkazuje na infoleták č. 7, který obsahuje následující informace:
1. Společně s infoletákem č. 7 byl občanům doručen dotazník, který má za cíl zmapovat veřejné mínění o chodu
obce. Dotazník je v papírové a elektronické podobě na webových stránkách obce.
2. Podrobná zpráva o ukončených akcích a akcí, které jsou ve stavu rozpracovanosti
3. Výzva na ořez keřů a větví, které zasahují do komunikací
4. Připomenutí blížících se voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8. – 9. října 2021
5. Informace o dočasném uzavření pohostinství v Levínské Olešnici z důvodu zahájení stavebních prací –
rekonstrukce kuchyně a vytápění
6. Omluva a vysvětlení nastalých komplikací ohledně platby vodného přes SIPO
7. Oznámení o chystaném svozu velkoobjemového odpadu a sběru nebezpečných složek komunálního odpadu
Zastupitelstvo obce bere zprávu starostky na vědomí.
5. Změna rozpočtu – Rozpočtové opatření č. 3/2021
Důvodem rozpočtového patření je získání příspěvku na volby, dotace na kůrovcovou kalamitu a zaslaného příspěvku
na obce postižené tornádem.
Návrh usnesení č.
40./ 13.09.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje změnu rozpočtu – Rozpočtové opatření
č. 3/2021 dle předloženého návrhu
hlasování : -pro : 7

- proti - 0

-zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

6. Projednání Plánu financování obnovy vodovodu na období 2021 – 2030
Tento plán zpracovává firma Ekolservis z Nové Paky, která se nám již několik let zajišťuje odborný dozor na vodní
hospodářství. Jedná se o dokument, který musíme mít podle zákona o vodovodech. Tento Plán obsahuje základní
informace o vodohospodářském majetku, stav opotřebení, kolik peněz máme na případné opravy a jaká je
životnost vodovodu atd.
Návrh usnesení č.
41./ 13.09.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Plán financování obnovy vodovodu na
období 2021-2030
hlasování : pro : 7

-proti- 0 ,

-zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

7. Projednání záměru podání žádosti o dotaci ze SZIF na opravu lesní cesty ve Žďáru
V loňském roce se žádalo o dotaci na opravu lesní cesty p.č. 598 ve Žďáru pod Slavíkovým kopcem. V žádosti jsme
nebyli úspěšní z důvodu převisu žadatelů o dotaci. Pro letošní rok je vypsán nový dotační program na lesní
infrastrukturu. Kontaktovala nás firma Dotační a realitní kancelář Ruprich z Hradce Králové, která nám zpracovávala
podklady i v loňském roce a nabídla obci novou spolupráci na podání žádosti o dotaci. Navrhla obci, že nebude
požadovat financování prvotních úkonů, které jim byli již proplaceni v rámci první žádosti.
V letošní výzvě se změnila pravidla bodování žádosti, konkrétně jde o změny v kategorii lesních cest, v nové výzvě
se více hodnotí rekonstrukce cesty z L3 na L2, což je náš případ. Podmínkou je, že opravená lesní cesta musí mít
ochranu PUPFL a to v současné době pozemek p.č. 598 nemá. Musíme nechat vytyčit tu část pozemku p.č. 598,
který vede lesním úsekem a pak požádáme MÚ Jilemnici, odbor životního prostředí o Rozhodnutí v pochybnostech,
aby pozemku byla přiznána ochrana PUPFL. V roce 2018 byl rozpočet na opravu této lesní cesty cca 2 miliony Kč,
vzhledem k narůstajícím cenám jsme nechali udělat aktualizaci rozpočtu.
V případě, že budeme úspěšní a dotaci získáme, podaří se nám opravit lesní cestu, která se stane důležitou páteřní
cestou pro celý lesní úsek pod Slavíkovým kopcem.
Návrh usnesení č.
42./ 13.09.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje záměr podání žádosti o dotaci na
opravu lesní cesty p.č. 598, k.ú. Žďár u Staré Paky. Žádost o dotaci bude administrovat firma
Ing. Tomáš Ruprich, dotační a realitní kancelář, Hradec Králové.
hlasování : -pro : 7

- proti - 0

-zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

8. Projednání prominutí platby nájemného – restaurace Oleška v KD LO
Z důvodu zahájení stavebních prací v pohostinství bude po tuto dobu prominut nájem. Drobné opravy budou probíhat
od 20.9.2021 do konce listopadu.
Návrh usnesení č.
43./ 13.09.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje prominutí nájemného panu Pavlu
Suchardovi st., za prostory sloužící podnikání - restaurace Oleška, KD
Levínská Olešnice č.p. 73 po dobu trvání rekonstrukce tohoto zařízení, které je majetkem
Obce Levínská Olešnice.
hlasování : pro : 7

-proti- 0 ,

-zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

9. Majetko-právní záležitosti - záměr prodeje nemovitého majetku – viz Oznámení č. 1/2021
Již na minulém veřejném zasedání byl schválen záměr prodeje pozemku parc. č. 635, ostatní komunikace. Tato
komunikace je vedena v KN, ale fyzicky není desítky let využívána k veřejné chůzi a jízdě, není již znatelná
v terénu, je v mírném, souvisle zatravněném svahu. K chůzi a jízdě slouží vedlejší komunikace parc. č. 588.
Komunikace parc. č. 635 nezajišťuje ani přístup na jiné obecní pozemky, obec dlouhé roky cestu neudržuje ani
nevyužívá. Pozemek je nově rozdělen na parc. č. 635/1 a 635/2. Zájemci zaplatí kompletní výdaje související s tímto
přepisem.
Návrh usnesení č.
44./ 13.09.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje dle Oznámení č. 1/2021 záměr prodeje
obecního pozemku p.č. 635/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 347 m2, k.ú. Žďár
u Staré Pak, odděleného GP č. 99-67/2021 ze dne 18.6.2021 od pozemku p.č. 635, ostatní
plocha, ostatní komunikace k.ú. Levínská Olešnice panu M. Urbancovi a paní K. Novotné,
bytem Nová Paka za cenu 45,- Kč/m2.
Celková cena činí 15 615,- Kč.
hlasování : -pro : 7

- proti - 0

-zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č.
45./ 13.09.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje dle Oznámení č. 1/2021 záměr prodeje
obecního pozemku p.č. 635/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 303 m2, k.ú. Žďár u Staré
Paky, odděleného GP č. 99-67/2021 ze dne 18.6.2021 od pozemku p.č. 635, ostatní plocha,

Ostatní komunikace k.ú. Levínská Olešnice manželům Fialovým, bytem Praha za cenu 45,Kč/m2.
Celková cena činí 13 635,- Kč.
hlasování : pro : 7

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

10. Projednání a schválení zhotovitele stavby na projekt ,, Dostavba vodovodu Levínská Olešnice“
V minulosti proběhlo veřejné projednání a anketa k záměru projektu Dostavby vodovodu v Levínské Olešnici. Na
základě podpory veřejnosti stávající zastupitelstvo tento záměr podpořilo. S firmou ERV Jaroměř jsme uzavřeli
Příkazní smlouvu na administraci tohoto projektu včetně podání žádosti o dotaci od Ministerstva zemědělství. Během
léta probíhalo výběrové řízení zhotovitele přes veřejný elektronický nástroj NEN. Po vyhodnocení kvalifikačních
požadavků a požadavků na cenovou nabídku, byla vybrána firma KVIS Pardubice. Zároveň proběhlo výběrové řízení
na zajištění TDS a BOZP.
p. Meduna – vím, že to bylo podle zákona, ale nejsem spokojený se systémem výběrového řízení, kdy nebylo dáno na
vědomí místním firmám, že toto výběrové řízení probíhá. Proto se zdržím hlasování.
Starostka – výběrové řízení proběhlo v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek ! Kompletní zadávací
dokumentace byla zveřejněna na běžném, veřejném registru NEN (národní elektronický nástroj ) s výzvou, že se
může přihlásit neomezený počet zájemců – dodavatelů, kteří ovšem jsou schopni splnit požadavky zadavatele na
prokázání splnění kvalifikace, profesní způsobilost a předložení realizace minimálně tří zakázek stejné náročnosti a
objemu.
Návrh usnesení č.
46./ 13.09.2021 a) zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje na doporučení hodnotící komise
Rozhodnutí o výběru dodavatele stavby veřejné zakázky ,,Dostavba vodovodu Levínská
Olešnice“ Společnost Levínská Olešnice 1. KVIS Pardubice a.s. – vedoucí společník
2. STAVITELSTVÍ ŘEHOŠ – společník za cenu dle podané nabídky ve výši 19 995 486,93
Kč.
Zároveň pověřuje starostku obce podpisem SoD.
b) zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje na doporučení hodnotící komise
Oznámení o výběru dodavatele veřejné zakázky ,,Dostavba vodovodu Levínská
Olešnice“
c) zastupitelstvo obce Levínská Olešnice bylo seznámeno se zadávací dokumentací
svazek č. 1 – Kvalifikační dokumentace a svazek č. 2 – Podmínky a požadavky zadavatele
na zpracování nabídky.
hlasování : pro : 6,

- proti - 0,

-zdržel se hlasování - 1 (Meduna), usnesení bylo schváleno

11. Projednání a schválení TDS a BOZP na projekt ,, Dostavba vodovodu Levínská Olešnice“
V rámci realizace Dostavby vodovodu Levínská Olešnice musí být schválen technický dozor stavby a BOZP.
Výběr TDS a BOZP probíhalo přímým oslovením tří firem jako zakázka malého rozsahu, kterou organizovala firma
ERV Jaroměř. U Příkazní smlouvy, která má být podepsána s vítězným zhotovitelem jsou shledány nějaké nejasnosti,
( např. v rozsahu činností, specifikace vysoutěžené ceny, informace o hospodaření firmy Smart effect sro Náchod
atd. ), které bude nutné se zhotovitelem ještě projednat. Z tohoto důvodu se zastupitelstvo dohodlo, že vítězný TDS
a BOZP v jedné osobě bude pozván na nejbližší pracovní jednání zastupitelstva a bude osobně zodpovídat nejasnosti
a dotazy. Z tohoto důvodu se zastupitelstvo rozhodlo toto usnesení nepřijmout.
Návrh usnesení č.
47./ 13.09.2021 a) zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje na doporučení hodnotící komise
Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Poskytovatel
Technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro projekt “„Obec Levínská
Olešnice – dostavba obecního vodovodu“ firmu Smart effect s.r.o. Náchod za cenu dle
podané nabídky ve výši 695 000 Kč bez DPH.
Zároveň pověřuje starostku obce podpisem Příkazní smlouvy.

b) zastupitelstvo obce Levínská Olešnice bylo seznámeno s Výzvou k podání nabídky
k veřejné zakázce.
hlasování : -pro : 0 - proti - 0 -zdržel se hlasování - 7 ( Nosková, Martinek, Sankot,
Crhová, Hradecká, Vageknechtová, Meduna ) usnesení nebylo schváleno
12. Různé – žádost o poskytnutí finančního daru spolku ,,Naše odpady“
Do datové schránky obce přišla žádost o finanční dar pro nově vzniklý spolek Naše odpadky z.s. na částku 4 500 Kč
s možností členství v tomto spolku. Nabízejí poskytování informací a poradenství k odpadové problematice.
Návrh usnesení č.
48./ 13.09.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice zamítá žádost o poskytnutí finančního daru spolku
Naše odpadky, z.s.
hlasování : -pro : 7

- proti - 0

-zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

13. Rámcová smlouva o dílo s firmou Greenboos s.r.o. Hradec Králové
Při stávajícím kalamitním stavu v našich lesích již nejsme schopni zajistit veškeré lesní práce sami. Tuto situaci
musíme řešit, a proto jsme vedli jednání s firmou Greenboos s.r.o. Hradec Králové, s pobočkou ve Vrchlabí. Tuto
firmu jsme si prověřili o jiných subjektů, kde již působí a měli dobré reference.
Hajný pan trejbal jim bude zadávat práci ( vyžínání, úklid pase po těžbě či zalesňování atd.) a bude následně
kontrolovat vykonanou činnost a až poté bude dán souhlas k proplacení faktury.
Návrh usnesení č.
49./ 13.09.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje uzavřít Rámcovou smlouvo o dílo s firmou
Greenboos s.r.o. Hradec Králové, provozovna Vrchlabí na zajišťování lesnických činností
v obecních lesích ( vyžínání, sázení stromků, stavění oplocenek atd. ) Zároveň pověřuje
starostku obce podpisem této smlouvy.
hlasování : -pro : 7

- proti - 0

-zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

14. Smlouva o dílo na provádění těžebních činností v obecních lesích
Jedná se o několikaletou dobrou spolupráci s firmou Jan Vondrouš a z důvodu výše proplácených faktur je zapotřebí
schválení smlouvy zastupitelstvem a následné zveřejnění na portále vhodného uveřejnění, tak jak ukládá zákon.
Návrh usnesení č.
50./ 13.09.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Smlouvu o dílo na provádění těžebních
činností v obecních lesích s firmou Jan Vondrouš, Horní Brusnice. Zároveň pověřuje
starostku obce podpisem této smlouvy.
hlasování : -pro : 7

- proti - 0

-zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

15. Smlouva o dílo na výkup dřevní hmoty
Jedná se o několikaletou, velmi dobrou spolupráci s firmou HB dřevo, sro, která od obce vykupuje vytěženou
dřevní hmotu a z důvodu výše vyplacených faktur je zapotřebí schválení smlouvy zastupitelstvem a její zveřejnění
na portále vhodného uveřejnění dle zákona.
Návrh usnesení č.
51./ 13.09.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Smlouvu o dílo na výkup dřevní hmoty
s firmou HB dřevo, s.r.o. Horní Brusnice. Zároveň pověřuje starostku obce podpisem této
smlouvy.
hlasování : -pro : 7

- proti - 0

-zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

16. Závěr
Předsedající poděkovala přítomným za účast a ukončila veřejné zasedání ve 21.05 hod.

Zapsala : Crhová Jana
Ověřovatelé zápisu :

Starostka obce :

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

