Zápis ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Levínská Olešnice
konaného dne 11.4. 2017
Místo konání: Kulturní dům Žďár
1. Zahájení
Zasedání zahájila v 18.00 hod. starostka obce Levínská Olešnice (předsedající).
Zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.,
Pozvánka byla zveřejněna na úřední desce. Zápis z minulého veřejného zasedání byl vyhotoven a je
k nahlédnutí na obecním úřadě a spolu s výpisem projednávaných bodů je v redukované podobě (skryté
osobní údaje) je zveřejněn nad rámec zákonných povinností také na internetových stránkách obce.
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, H.
Háková je omluvena a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. ( prezenční listiny viz. Příloha č.1)
Předsedající upozornila zastupitele na povinnost hlásit příp. střet zájmů při projednávání jednotlivých bodů
programu.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla ověřovatele zápisu pana S. Votočka a pana D. Peterku. a zapisovatelem pana L. Jiřiště.
Před hlasováním dala možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice určuje ověřovatele zápisu pana Stanislava Votočka a pana Dušana
Peterku, zapisovatelem určuje pana Lubomíra Jiřiště
Výsledek hlasování :

pro : 6

-

proti 0

-

zdržel se hlasování 0,

usnesení č. 11./11. 4. 2017 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice určuje ověřovatele zápisu pana
Stanislava Votočka a pana Dušana Peterku, zapisovatelem určuje pana Lubomíra Jiřiště
bylo schváleno
Poznámky k diskusi na minulém veřejném zasedání
Starostka doplnila diskusi k vybraným bodům:
 podnět paní Kvetkové k umístění oplůtků k průběžnému ukládání pytlů s tříděným odpadem byl
provázen poměrně bouřlivou diskusí, tento bod byl následně projednán ještě na pracovní poradě
zastupitelů se závěrem, že stávající funkční systém bude zachován a oplůtky nebudou instalovány.
 podnět paní Samkové, která poukazovala na znečištění obce psími exkrementy a navrhovala pořízení
speciálních košů, opět probráno na pracovní poradě a posouzeno přímo v terénu se závěrem, že
udržování čistoty je záležitostí každého a na internetových stránkách obce a v letácích byla
zveřejněna výzva občanům k udržování čistoty v obci.
 dotaz pana A. Lízra, který neporozuměl tabulce vyúčtování vodného byl vyřízen při jeho osobní
návštěvě na obecním úřadu a paní účetní mu vysvětlila jednotlivé položky v tabulce, závěr – vše je
v pořádku.

2. Schválení programu

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu podle pozvánky a před hlasováním dala možnost
vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Starostka obce vznesla návrh na doplnění programu o následující bod: Nabytí nemovitosti - pozemek p.č.
942/2, k.ú. Levínská Olešnice o výměře 102 m2 a nechala o tomto návrhu hlasovat přítomné zastupitele.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje doplnění programu o bod Nabytí nemovitosti - pozemek
p.č. 942/2, k.ú. Levínská Olešnice o výměře 102 m2
Výsledek hlasování :

pro : 6

-

proti 0

zdržel se hlasování 0,

-

usnesení 12./ 11.4.2017 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje doplnění programu o bod
Nabytí
nemovitosti - pozemek p.č. 942/2, k.ú. Levínská Olešnice o výměře 102m2
bylo schváleno
Dále bylo hlasováno o doplněném programu jako celku
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení, jmenování zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
Zpráva starostky obce
Rozpočtové opatření č.1/2017
Smlouva o centralizovaném zadání VZ – komunální odpady
Záměr prodeje obecních pozemků dle Oznámení č.3/2017 a 4/2017
Záměr pachtu obecních pozemků dle Oznámení č.6/2017
Projednání výsledků Výzev č. 1/2017 až 4/2017 k podání nabídky na veřejné zakázky
Nabytí nemovitosti - pozemek p.č. 942/2, k.ú. Levínská Olešnice o výměře 102 m2
Různé

Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje navržený program ( Příloha č.2 )
Výsledek hlasování:

pro : 6

-

proti

0

-

zdržel se hlasování 0,

usnesení č.13./11.4. 2017 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje navržený program ( Příloha
č.2 )
bylo schváleno

3. Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
Přednesla paní Alena Hradecká.
Usnesení č. 1/6.2.2017 – 10/6.2. 2017….. Splněno
Zastupitelstvo obce Levínská Olešnice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého veřejného
zasedání.

4. Zpráva starostky obce
Starostka přednesla zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání.
Zmínila např. zahájení kompostovací sezóny, vyřizování povinných hlášení (odpady, voda apod.), dále
situaci se zvýšenou hladinou toku Olešky a vyhlášení stupně bdělosti v obci a přetrvávající problémy se
znečištěním pitné vody ve vodovodu Žďár, kteroužto situaci obec řeší novým zdrojem vody, jehož
vyřizování je na dobré cestě. Další informace byly o probíhajících investičních akcích dle plánu v rozpočtu,
administraci zadávacích řízení na vybrané akce – zateplení stropu v KD Levínská Olešnice (vítězem firma
Vítězslav Šimek, Levínská Olešnice), lokální výstražný a informační systém (vítězem firma JD Rozhlasy),
digitální povodňový plán (/vítězem firma VOP Dolní Bousov) a dopravní automobil pro JSDHO Levínská
Olešnice (vítězem firma THT Polička). Z dalších akcí jmenovala novou autobusovou zastávku o bytovek,
doplnění mobiliáře na obecní návsi a celkovou opravu mostku ve Žďáru na Smejtech. Probíhají práce na PD
pro č.p. 152 a jeho přestavbu na bytové jednotky a garáže. Společnost ČEZ Distribuce a.s. provádí v katastru
obce rekonstrukci nadzemního vedení VN a v měsíci březnu došlo k velkému poškození obecních i
soukromých pozemků, což je s firmou aktuálně řešeno. Starostka iniciovala místní šetření s požadavkem
odstranění škod a dále doporučila vlastníkům dotčených pozemků, aby trvali na uvedení pozemků do
původního stavu. S nadzemním vedením souvisí také informace o domluveném uložení vedení do země na
obecní návsi. Stručně uvedla činnost sociální a kulturní komise (gratulace jubilantům, divadlo, velikonoční
tvoření a plánovanou akci pro seniory). Na závěr informovala o činnosti obecního pracovníka, který se
věnuje čistotě veřejných prostranství a v lese aktuálně instalaci lapáků. Na tyto lapáky obec zažádala o dotaci
na Krajský úřad LK.
Diskuse:
starostka: zeptala bych se pan Meduny, který byl přítomen na místním šetření ohledně poškození pozemků
při rekonstrukci VN, jak probíhá jednání s firmou ČEZ Distribuce o nápravě škod na soukromých
pozemcích
p. Meduna: slíbili se ozvat a reagovat na moji předloženou cenovou kalkulaci, která se jim zdála vysoká, prý
si zadají konkurenční, škody jsou na 1,5ha pozemků. Mohla by obec tuto věc nějak nějak urgovat?
starostka: škody na soukromých pozemcích by si měli hlavně urgovat vlastníci, nicméně zítra tam zavolám a
pokusím se věc urychlit
D. Peterka: něco už asanovali, cestu ?
p. Meduna: něco ano, část cesty určitě
Zastupitelstvo obce Levínská Olešnice bere na vědomí zprávu starostky obce.
5. Rozpočtová změna č.1/2017
Návrh připravila H. Háková připravila a prezentovala starostka obce přítomným znění Rozpočtové změny
č.1/2017 (Příloha č.3). Její součástí jsou příjmy 50.900.-Kč a výdaje 50.900.-Kč a souvisí s mj.
s vyúčtováním dotací
Předsedající dala před hlasováním možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Rozpočtovou změnu č.1/2017 (Příloha č.3)
Výsledek hlasování:

pro : 6

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0,

usnesení č. 14./11. 4. 2017 zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtovou změnu 1/2017 (Příloha č.3)
bylo schváleno

6. Smlouva o centralizovaném zadání VZ – komunální odpady
Starostka seznámila přítomné s návrhem smlouvy na centralizované zadání zakázky na likvidaci
komunálního odpadu. Jedná se o společný projekt 21 obcí Svazku obcí Jilemnicko, který je tzv. Centrálním
zadavatelem. Předpokládaná cena je 62.965.000.-Kč , soutěžit se bude formou elektronické aukce. Zadání je
složité, systémů svozu odpadů je více, 5 obcí má známkový systém, ostatní mají paušální. Jasné společné
zadání je na: soutěžení ceny za likvidaci 1 tuny odpadu, GPS v autech, vážení odpadu při vjezdu a výjezdu z
jednotlivé obce, pronájem nádob a pytlů. S vítězem aukce potom každá obec sepíše svou smlouvu se
specifikací požadavků. Odpadové hospodářství úzce souvisí s požadavkem EU na minimalizací skládkování
zhruba do roku 2025 a přechod z odpadového na tzv. oběhové hospodářství, v této souvislosti se chystá
novela zákona o odpadech.
Předsedající dala před hlasováním možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
p. Meduna: jak budou vážit odpad z obce ?
starostka, D. Peterka: mají váhu v autech

Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky
„Komplexní nakládání s odpady“ v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), mezi Jilemnickem – svazkem obcí jako
centrálním zadavatelem a obcí jako zadavatelem a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy
Výsledek hlasování:

pro : 6

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0,

usnesení č. 15./11. 4. 2017 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Smlouvu o centralizovaném
zadávání veřejné zakázky “Komplexní nakládání s odpady“ v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56
zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), mezi
Jilemnickem – svazkem obcí jako centrálním zadavatelem a obcí jako zadavatelem a pověřuje
starostku obce podpisem této smlouvy
bylo schváleno
7. Záměr prodeje obecních pozemků dle Oznámení č.3/2017 a Oznámení č.4/2017
Starostka představila oba záměry, včetně promítnutí katastrální mapy.
Předsedající dala před hlasováním možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice
I. schvaluje dle Oznámení č. 3/2017 Záměr prodeje obecních pozemků, p.p.č. 1449/14,
k.ú. Levínská Olešnice paní Hájkové Evě, trvale bytem Tusarova 1384/25, Praha 7
II. ukládá starostce obce Levínská Olešnice vypracovat návrh smlouvy podle bodu I
tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu
úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí
Výsledek hlasování:
pro : 6 -proti 0, -zdržel se hlasování 0,
usnesení č. 16./11. 4. 2017 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice
I.schvaluje dle Oznámení č. 3/2017 Záměr prodeje obecních pozemků, p.p.č. 1449/14, k.ú. Levínská
Olešnice paní Hájkové Evě, trvale bytem Tusarova 1384/25, Praha 7

II. ukládá starostce obce Levínská Olešnice vypracovat návrh smlouvy podle bodu I tohoto usnesení,
tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad
vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí
bylo schváleno
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice
I. schvaluje dle Oznámení č. 4/2017 Záměr prodeje obecních pozemků p.p.č. 93/10, 1460/32, k.ú. Levínská
Olešnice paní Samkové Pěkné Barboře, trvale bytem Na ladách 256/2, Praha 6
II. ukládá starostce obce Levínská Olešnice vypracovat návrh smlouvy podle bodu I tohoto
usnesení, tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu
návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí
Výsledek hlasování:

pro : 6

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0,

usnesení č. 17./11. 4. 2017 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice
I. schvaluje dle Oznámení č. 4/2017 Záměr prodeje obecních pozemků p.p.č. 93/10, 1460/32, k.ú.
Levínská Olešnice paní Samkové Pěkné Barboře, trvale bytem Na ladách 1256/2, Praha 6
II. ukládá starostce obce Levínská Olešnice vypracovat návrh smlouvy podle bodu I tohoto
usnesení, tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu
návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí
bylo schváleno
8. Záměr pachtu obecních pozemků dle Oznámení č.6/2017
Starostka seznámila přítomné s obsahem Oznámení č.6/2017 na pacht obecních pozemků, žádost si podal
Petr Meduna. Oznámení bylo zveřejněno 15 dnů na úřední desce a možnost vznést připomínky měli všichni
občané. Podmínky pachtu jsou na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, 1.500.-Kč/ha/rok, 2x ročně
posekat, bez možnosti oplocovat nebo upravovat terén.
Předsedající dala před hlasováním možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
místostarosta: vysvětlil princip pachtu – jedná se o stejný případ jako v minulém oznámení – využívání
v katastru vymezených parcel obecních cest, které jsou ve skutečnosti loukami nebo poli, institutu
náhradního užívání již není možný
A.Hradecká:byla se podívat na místě hovořila s panem Šimůnkem a má obavy, aby nedošlo k oplocení
katastrované cesty a znepřístupnění pozemků, jsou tam i mezníky, které hraničí s pozemky p. Šimunka a
obcí.
p. Meduna: to vymezoval SZIF hranice bloků, původně jsem celý záměr zamýšlel jako náhradní užívání za
vyježděné cesty na travních pozemích, platím daně a nájem
starostka: ze zákona platí daně vlastník
p. Meduna: ze zákona ano, ale obvyklá je dohoda s vlastníky, že platí nájemce
starostka: projednávali jsme opakovaně na pracovních poradách, posílala zastupitelům vyjádření
ombudsmana s výkladem, že zvykovou a zřetelnou cestu v terénu, která je takto považována za účelovou
komunikaci, musí majitel pozemku strpět a nesmí oplocovat.
Návrh usnesení
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice
I. schvaluje dle Oznámení č.6/2017 Záměr pachtu obecních pozemků p.č.627 (část o výměře 0,0506 ha),
k.ú. Žďár u Staré Paky, p.č. 598 (část o výměře 0,0850 ha), k.ú. Žďár u Staré Paky, p.č. 597/1 (část o
výměře 0,0705 ha), k.ú. Žďár u Staré Paky, p.č. 1397/1 (část o výměře 0,0210 ha), k.ú. Levínská Olešnice
panu Petru Medunovi, trvale bytem Žďár 38 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1.500.-Kč/ha/rok.

II. ukládá starostce obce Levínská Olešnice vypracovat návrh smlouvy podle bodu I tohoto usnesení a tuto
smlouvu jménem obce uzavřít
Výsledek hlasování:

pro : 5

-proti 1 (A.Hradecká),

-zdržel se hlasování 0

usnesení č. 18./11. 4. 2017 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice
I. schvaluje dle Oznámení č.6/2017 Záměr pachtu obecních pozemků p.č.627 (část o výměře 0,0506
ha), k.ú. Žďár u Staré Paky, p.č. 598 (část o výměře 0,0850 ha), k.ú. Žďár u Staré Paky, p.č. 597/1
(část o výměře 0,0705 ha), k.ú. Žďár u Staré Paky, p.č. 1397/1 (část o výměře 0,0210 ha), k.ú. Levínská
Olešnice panu Petru Medunovi, trvale bytem Žďár 38 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1.500.Kč/ha/rok.
II. ukládá starostce obce Levínská Olešnice vypracovat návrh smlouvy podle bodu I tohoto usnesení a
tuto smlouvu jménem obce uzavřít
bylo schváleno
9. Projednání výsledků Výzev č. 1/2017 až 4/2017 k podání nabídky na veřejné zakázky
Starostka seznámila přítomné s výsledky Výzvy č.1/2017 na zateplení stropu KD v L. Olešnici, obeslány
byly tři firmy a nabídku podala jedna, výzva byla také na internetových stránkách obce. K výzvě zasedala
hodnotící komise, jmenovaná na minulém veřejné zasedání (Nosková, Martinek, Jiřiště, Háková, Peterka).
Vítězná nabídka: Vítězslav Šimek, Levínská Olešnice, za cenu 396.998.-Kč vč. DPH
Předsedající dala před hlasováním možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje výsledky Výzvy č. 1/2017 k podání nabídky na veřejnou
zakázku a uzavření smlouvy o dílo s firmou Vítězslav Šimek-práce tesařské, Levínská Olešnice na zakázku
zateplení půdy nad sálem v budově KD v obci Levínská Olešnice
Výsledek hlasování:
pro : 6 -proti 0, -zdržel se hlasování 0,
usnesení č. 19./11. 4. 2017 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje výsledky Výzvy č. 1/2017
k podání nabídky na veřejnou zakázku a uzavření smlouvy o dílo s firmou Vítězslav Šimek-práce
tesařské, Levínská Olešnice na zakázku zateplení půdy nad sálem v budově KD v obci Levínská
Olešnice
bylo schváleno
Starostka seznámila přítomné s výsledky Výzvy č.2/2017 na lokální výstražný a informační systém L.
Olešnice, obeslány byly tři firmy a nabídku podala jedna, výzva byla také na internetových stránkách obce.
K výzvě zasedala hodnotící komise, jmenovaná na minulém veřejné zasedání (Nosková, Martinek, Jiřiště,
Háková, Peterka).
Vítězná nabídka: JD Rozhlasy, Vigantice, za cenu 348.964.-Kč vč. DPH
N akci má obec přiznanou dotaci ze SFŽP a součástí dodávky bude mj. srážkoměr, vodočetná lať,
hladinoměr.
Předsedající dala před hlasováním možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
místostarosta: doplnil bych informaci, že součástí dodávky bude také doplnění několika rozhlasových hnízd,
aby se pokryly další části obce
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje výsledky Výzvy č. 2/2017 k podání nabídky na veřejnou
zakázku a uzavření smlouvy o dílo s firmou JD Rozhlasy s.r.o. Vigantice na zakázku Lokální výstražný a
varovný systém Levínská Olešnice

Výsledek hlasování:

pro : 6

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0,

usnesení č. 20./11. 4. 2017 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje výsledky Výzvy č. 2/2017
k podání
nabídky na veřejnou zakázku a uzavření smlouvy o dílo s firmou JD Rozhlasy s.r.o. Vigantice na
zakázku Lokální výstražný a varovný systém Levínská Olešnice
bylo schváleno
Starostka seznámila přítomné s výsledky Výzvy č.3/2017 na digitální povodňový plán L. Olešnice, obeslány
byly čtyři firmy a nabídku podaly tři, výzva byla také na internetových stránkách obce. K výzvě zasedala
hodnotící komise, jmenovaná na minulém veřejné zasedání (Nosková, Martinek, Jiřiště, Háková, Peterka).
Vítězná nabídka: VOP Dolní Bousov, za cenu 181.500.-Kč vč. DPH
Na akci má obec přiznanou dotaci ze SFŽP.
Předsedající dala před hlasováním možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
místostarosta: doplnil bych informaci, že se jedná o koncepční materiál organizující protipovodňovou
ochranu intravilánu obce
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje výsledky Výzvy č. 3/2017 k podání nabídky na veřejnou
zakázku a uzavření smlouvy o dílo s firmou VOP s.r.o., Dolní Bousov na zakázku Digitální povodňový plán
Levínská Olešnice
Výsledek hlasování:

pro : 6 -proti 0,

-zdržel se hlasování 0,

usnesení č. 21/11. 4. 2017 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje výsledky Výzvy č. 3/2017
k podání
nabídky na veřejnou zakázku a uzavření smlouvy o dílo s firmou VOP s.r.o., Dolní Bousov na zakázku
Digitální povodňový plán Levínská Olešnice
bylo schváleno
Starostka seznámila přítomné s výsledky Výzvy č.4/2017 na dopravní automobil JSDHO L. Olešnice,
obeslány byly tři firmy a nabídku podaly dvě, výzva byla také na internetových stránkách obce. K výzvě
zasedala hodnotící komise, jmenovaná na minulém veřejné zasedání (Nosková, Martinek, Jiřiště, Peterka +
náhradník Sucharda).
Vítězná nabídka: THT Polička, za cenu 950.057.-Kč vč. DPH
Na akci má obec přiznanou dotaci z GŘ HZS ČR (450.000.-Kč) a také od Krajského úřadu LK (250300.000.-Kč).
Předsedající dala před hlasováním možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
.
místostarosta: doplnil bych informaci, že se jedná o dopravní automobil pro 8+1 osob
T.Martinek: součástí je také menší výbava zásahovým materiálem
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje výsledky Výzvy č. 4/2017 k podání nabídky na veřejnou
zakázku a uzavření kupní smlouvy s firmou THT Polička s.r.o. Polička na zakázku Nákup dopravního
automobilu DA L1Z pro JSDHO Levínská Olešnice
Výsledek hlasování:

pro : 6 -proti 0 -zdržel se hlasování 0

usnesení č. 22./11. 4. 2017 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje výsledky Výzvy č. 4/2017

k podání nabídky na veřejnou zakázku a uzavření kupní smlouvy s firmou THT Polička s.r.o. Polička
na zakázku Nákup dopravního automobilu DA L1Z pro JSDHO Levínská Olešnice
bylo schváleno
10. Nabytí nemovitosti - pozemek p.č. 942/2, k.ú. Levínská Olešnice o výměře 102m2
Starostka informovala přítomné, že dle zákona o obcích spadá nabytí nemovitého majetku do pravomocí
zastupitelstva obce a z toho důvodu je tento bod zařazen na program tohoto zasedání. Představila na mapě
předmětný pozemek – jedná o se úzký pruh pozemku se zařazením v KN lesní pozemek podél hřbitova v L.
Olešnici – jedná se o odkup od pana Vágenknechta ze Žďáru. Nabytí tohoto pozemku do vlastnictví obce si
podmínila církev v souvislosti s dalším majetkoprávním řízením ohledně převodu pozemků u hřbitova. Bylo
třeba složitých jednání s MěÚ Jilemnice, Lesy ČR, dnes dořešeno.
Předsedající dala před hlasováním možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice ve smyslu ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění
předpisů pozdějších schvaluje nabytí nemovitosti - pozemek p.č. 942/2, druh lesní pozemek, o výměře 102
m2, k.ú. Levínská Olešnice do majetku obce Levínská Olešnice za cenu 15,-Kč/m2. Tento pozemek vznikl
oddělením od p.p.č. 942, GP č. 307-63/2016 ze dne 21.2.2017
Výsledek hlasování :

pro : 6

-proti 0

-zdržel se hlasování 0,

usnesení č. 23./11. 4. 2017 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice ve smyslu ustanovení § 85 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., ve znění předpisů pozdějších schvaluje nabytí nemovitosti - pozemek p.č.
942/2, lesní pozemek, o výměře 102 m2, k.ú. Levínská Olešnice do majetku obce Levínská Olešnice za
cenu 15,-Kč/m2. Tento pozemek vznikl oddělením od p.p.č. 942, GP č. 307-63/2016 ze dne 21.2.2017
bylo schváleno
10. Různé
Starostka informovala přítomné o záměru celkové revitalizace zeleně ve Žďáru – úpravy prostranství u
vodárny (odpočinkové místo, redukce zeleně), úprava thují na hřbitově, úprava zeleně u zvoničky. Vyzvala
místní, aby vznesli své náměty, nápady směrem k obci než bude definitivně rozhodnuto o typu úprav,
především u vodárny.
místostarosta: ještě bych doplnil záměr upravit zeleň u školy, odstranit rozlámané thuje a nahradit je živým
plotem coby ochrannou bariérou
Starostka poděkovala mysliveckému sdružení a hasičům z L. Olešnice a hasičům ze Žďáru za úklid
silničních příkopů po zimě, což považuje za velmi prospěšnou akci, která má smysl.
Na závěr starostka obce poděkovala přítomným za účast a ukončila schůzi zastupitelstva ve 20.00 hod.

Ve Žďáru 11. 4. 2017

Zapsal : Jiřiště L.

Ověřovatelé zápisu:

Starostka obce:

