Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Levínská Olešnice
konaného dne 19. 6. 2019
Místo konání: Kulturní dům Levínská Olešnice
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 kamenné úřední desce, na webových stránkách obce a zároveň pozvánku obdržela
každá domácnost.
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je usnášeníschopné ( příloha č.1). Předsedající rovněž vyzvala zastupitele k nahlášení případného
střetu zájmu k projednávaným bodům na začátku projednávání.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla ověřovatelé zápisu p.Soňu Vagenknechtovou a Ing.Arch.Marka Sankota, zapisovatelkou
p.Crhovou J. Před hlasováním dala možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Usnesení č. 24./19.06.2019
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice navrhuje za ověřovatele zápisu paní Soňu Vagenknechtovou
a pana Marka Sankota, zapisovatelkou určuje slečnu Janu Crhovou
hlasování : pro : 7, -proti - 0 -zdržel se hlasování - , 0 usnesení bylo schváleno
Z minulého veřejného zasedání byl pořízen zápis a byl podepsán ověřovateli. Nebyly k němu vzneseny žádné
připomínky, tudíž je považován za schválený. Všechny zápisy jsou k nahlédnutí na OÚ s možností výpisu, jsou
zveřejňovány na obecních stránkách.
2. Schválení programu
Předsedající seznámila s návrhem programu podle pozvánky, vznesla dotaz ohledně doplnění programu,
nikdo z přítomných se nepřihlásil, předsedající podala návrh na doplnění programu
o bod – Projednání finančního daru pozůstalým po zastřeleném místostarostovi obce Dražůvky na
Hodonínsku.
Usnesení č. 25./19.06.2019
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje doplnění programu o bod ,,Projednání finančního
daru pozůstalým po zastřeleném místostarostovi obce Dražůvky na Hodonínsku“
hlasování : pro : 7

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno

Program :
1. Zahájení,jmenování zapisovatele,jmenování ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého VZ
4. Zpráva starostky obce
5. Informace o chodu PO MŠ – školní rok 2018/19 – Mgr.Beata Dundová
6. Zprávy o činnosti jednotlivých výborů za 1. pololetí 2019
7. Zrušení hrobových míst bez platné nájemní smlouvy
8. Změna rozpočtu – Rozpočtové opatření č. 3/2019
9. Právní stanovisko k vymáhání pohledávky
10. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2018

11. Účetní závěrka obce za rok 2018
12. Účetní závěrka PO MŠ za rok 2018
13. Vyhodnocení výsledků Výzvy č. 5/2019, uzavření SoD
14. Projednání finančního daru pozůstalým po zastřeleném místostarostovi obce Dražůvky
na Hodonínsku
15. Různé
16. Závěr
Usnesení č. 26./19.06.2019:
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje doplněný program (Příloha č. 2)
hlasování : pro : 7, -proti- 0 , -zdržel se hlasování - 0 , usnesení bylo schváleno

3. Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
Zprávu si připravila předsedkyně kontrolního výboru p. Hradecká A.
Usnesení č. 15– 20/24.04.2019 bylo splněno
Usnesení č. 21 a 22/24.04.2019 smlouvy podepsány a zakázky se realizují
Usnesení č. 23/24.04.2019 bylo splněno
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání.

4. Zpráva starostky obce
Starostka obce přivítala všechny přítomné na zasedání zastupitelstva. Ve zprávě informovala o činnosti OÚ
od posledního veřejného zasedání konaného 24.04.2019 a stručně shrnula práci zastupitelstva za 1.pololetí.
Zastupitelstvo se schází na pracovních schůzkách ( celkem 6x) a 3x se uskutečnilo veřejné zasedání .
Bylo vypsáno celkem 5 výzev na veřejnou zakázku, které dle finančního rozsahu spadají do zakázek kategorie
VZMR, tj. zakázky do 2 mil u služeb, do 6 mil. u stavebních prací.
-

Výzva č. 1- Dodávka osobního automobilu
Výzva č.2 – Oprava části komunikace p.č.620 Žďár
Výzva č. 3 – Oprava centrálního kříže na hřbitově LO
Výzva č. 4 – Dokončení opravy KD v Lev.Olešnici
Výzva č. 5 – Oprava části komunikace p.č. 1423/2 k.ú. Levínská Olešnice

Na finančně méně náročné zakázky byly vypsány 4 objednávky – zhotovení dřevěných lávek d parku před OÚ,
zhotovení kovové konstrukce k plotu před MŠ, zhotovení kuchyňské linky na OÚ, malířské práce v KD Žďár
Na některé projekty bylo požádáno o dotaci – u Libereckého kraje z POV se žádalo o dotaci na Dokončení
opravy KD v Lev.Olešnici, MMR ČR bylo požádáno o dotaci na projekt Oprava centrálního křížena hřbitově v LO.
Posílali jsme několik žádostí na Liberecký kraj o dotaci na lesní hospodářství – šetrné technologie a zalesňování.
V tuto chvíli nevíme, zda budou žádosti podpořeny.
Na letošní rok jsou naplánovány v rozpočtu tyto investiční akce :
- PD na kuchyň v pohostinství KD LO
- PD na čp. 152
- II.etapa revitalizace návsi – lávky, zahradnické práce odloženy na podzim
- Modernizace kuchyně OÚ
- Dokončení výměny plotu u MŠ
- Pořízení osobního automobilu
- Výmalba a oprava vnitřního schodiště KD Žďár u Staré Paky
- Terénní úpravy u vodárny ve Žďáře
- Oprava části cesty k hájence p.č. 620 ve Žďáře
- Opravu střechy KD v Levínské Olešnici

- Dokončení opravy KD v Levínské Olešnici – zateplení

V nejbližší době budeme zvažovat, jaké projekty by se měly zahrnout do rozpočtu na rok 2020.
V rozpracovanosti jsou vedeny dvě velké akce a to dostavba vodovodu v Lev.Olešnici, což je docela důležité
rozhodnutí a to ve smyslu, zda se bude realizovat či nikoli. Proto jsme naplánovali na čtvrtek 27.6.2019 veřejné
projednání projektu, na kterém budou přítomni autoři PD, specialisté na dotace a na vodní hospodářství. Po
projednání bude určen další postup.
Druhý projekt je obecní budova č.p. 152 v Levínské Olešnici – z minulých zastupitelstev byla zpracovaná studie
na rekonstrukci budovy s využitím pro místní hasiče a byty. Došlo k několika úpravám a začala se zpracovávat
PD. Zastupitel pan Sankot byl pověřen revizí navrženého projektu a po vyhodnocení doporučil zastupitelstvu
jiné řešení - budovu demolovat a postavit novou budovu – se zázemím pro hasiče v přízemí a 2 byty v patře.
Návrh v podobě studie bude konzultován ještě s hasiči a veřejností.
Odpadové hospodářství – v březnu byla zahájena kompostovací sezona, v dubnu se uskutečnil svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Svozová firma Marius Pedersen již neodebírá pneumatiky, nicméně
občané měli možnost staré pneumatiky přivézt na určená místa v obci na skládku v Dolní Branné jsme odvezli
rekordní množství 1,98 tun. Pár dní před sběrem velkoobjemového odpadu se na třech místech v obci objevily
černé skládky, které obec musela zlikvidovat na své náklady. Starostka opětovně zmínila potřebnost třídění
odpadů, nadále je možné odpad odkládat do přistavených kontejnerů – drobný kov, textil, obuv, použitý
rostlinný olej, bioodpad a tříděný odpad – sklo, PET lahve, karton. Je třeba dbát na správné třídění odpadů,
do kontejnerů vhazovat sešlápnuté PET lahve a papírové krabice a do žlutých pytlů vhazovat vymyté obaly.
- Lesní hospodářství – kůrovcová kalamita stále pokračuje, na skládkách máme asi 550 m3 palivového dřeva.
Velký dík patří za výpomoc v lese spolkům SDH Levínská Olešnice, mysliveckým spolkům jak Levínské
Olešnici, tak i Roubence Roztoky. Jejich výpomoc bude vítána při podzimním zalesňování.
Obec nabízí k prodeji jakékoliv množství kvalitního palivového dřeva za cenu 500,- Kč + DPH /1 plm.
- Vodní hospodářství – odborný dozor pro nás dělá firma EKOLSERVIS Nová Paka, je zpracován plán
vzorkování pro pitnou vodu a ČOV na rok 2019, počítá se s aktualizací provozních řádů a také dojde k výměně
vodoměrů v domácnostech, které mají prošlé ověření. Odběr podzemní vody je ustálený, stále se pohybujeme
kolem 12 tis m3/rok v Levínské Olešnici a ve Žďáru do 5 tis.m3/rok. Je třeba připomenout, že vody je celkově
nedostatek, proto je třeba s vodou hospodařit.
Další informace o činnosti podají ve svých zprávách předsedové jednotlivých výborů.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starostky obce.
5. Informace o chodu PO MŠ – školní rok 2018/2019 – Mgr.Beata Dundová - ředitelka
Ředitelka MŠ seznámila přítomné s děním v mateřské škole.
Proběhlo 5 kontrol a to :
- KHS vše bylo v pořádku, pouze upozornila na staré spotřebiče, které byly téměř neprodleně vyměněny.
- OSSV – také bez zjištěných závad
- ČŠI – bez závad s pochvalou za dobré vedení školy
- KÚ – nebyly zjištěny nedostatky
- Každoroční audit – kontrola hospodaření, ani zde nebyly zjištěny závady
Kapacita mateřské školy je 25 dětí, využito – skutečnost 24, více jak polovina z nich jsou místní děti. Do školy
odchází 5 dětí. V květnu proběhl zápis do mateřské školy, k zápisu se dostavily rodiče se 4 dětmi. Příští školní rok
bude 23 dětí. Škola se účastní různých soutěží :
děti se umístily na 2. a 3. místě v okresním kole výtvarné hasičské soutěže a na 3. místě v krajském kole této
soutěže. Novopacký slavíček – s dvěma děvčaty se umístily ve zlatém pásmu.
Účast na olympiádě MŠ v Nové Pace, z 12 školek se umístily na pěkném 6. místě, 1 dívka se umístila na 2. místě
v běhu.

Z akcí MŠ vyjmenovala : pořádání školy v přírodě na chatě ve Vítkovicích – plánují i na příští rok.
Mikulášská nadílka – účastnilo se asi 80 osob, při té příležitosti poděkovala za poskytnuté prostory v KD LO od OÚ.
Připravují pro předškolní děti na rozloučení se školkou přespání ve školce a stezku odvahy. Ve čtvrtek proběhne
besídka na ukončení školního roku. Vystupují na vítání občánků pořádané OÚ, při rozsvěcení vánočního stromu u
obecního úřadu, namalovaly obrázky na vlakovou zastávku při příležitosti zastavení historického vlaku, účastnily
se s kulturním vystoupením na setkání dříve narozených v duchu
„ zdraví/nemoci“.
Od tohoto roku jim obec navýšila rozpočet . Plánují opravy a renovaci nábytku – šatny.
p. starostka – MŠ je naše chlouba, děkujeme za množství aktivit, které děláte pro děti i obec. Patří vám za to
velký dík.
p.Ječný – rád by pochválil MŠ kam chodí jeho 3 děti, díky patří nejen učitelkám, ale i paní kuchařce
p.Kalkusová – navštívili je ve škole v přírodě a děti tam byly moc spokojené.
p. Ječný – vyzval obecní zastupitele, aby obec školku podporovali i nadále, jak je podporují do teď, dělá to
radost nejen rodičům, že jsou děti spokojené, ale i prarodičům.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o chodu PO MŠ za školní rok 2018/2019.

6. Zprávy o činnosti jednotlivých výborů za 1.pololetí 2019
Kulturní a sociální komise p. Vagenknechtová
Od počátku roku sociální komise uspořádala
Setkání dříve narozených – 23. března
Jarní tvoření ve spolupráci s mateřskou školou – 13. dubna
Divadelní představení – Hoří má panenko
30 jubilantů nad 70 let, z toho 11 životních jubileí a 2 zlaté svatby
Plánované akce do konce roku :
29. června – vítání prázdnin
19. července – přednáška o olivovém oleji
6.října – vítání občánků
8. listopadu – ochotnické divadelní představení Zvonohrady
23.listopadu – vánoční tvoření
30.listopadu – zahájení Adventu
13.prosince - vánoční koncert – vystoupení dětí ze ZŠ Stará Paka
Předseda investičního výboru Ing.arch. Marek Sankot
- Z dlouhodobých akcí to je čp. 152 – ukončení spolupráce s projektantem, navržena demolice objektu,
spodní část bude využívána hasiči, nahoře budou byty.
- Vodojem – proběhne veřejné projednání a následně bude vybráno vhodné řešení
- Cesta za čp.2 Lev. Olešnice – dojde k nutné opravě výtluků
- Střecha KD LO – se dokončuje
- Připomínkování – dokumentace rekonstrukce kuchyně v pohostinství KD v Lev. Olešnici
Předsedkyně finančního výboru p. Alena Hradecká
Kontrolní výbor provádí kontrolu zápisů z veřejných zasedání – usnesení a podpisů určených osob
Kontrolu termínu povinně vyvěšených dokumentů.
Předseda finančního výboru Ing. Petr Meduna
Finanční výbor se sešel na 4 schůzkách, aby připravil rozpočtová opatření a to hlavně z důvodů lesní kalamity,
prodeje osobního automobilu, voleb do Evropského parlamentu a z důvodů navýšení neinvestičního transferu

ze státního rozpočtu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy o činnosti jednotlivých výborů.
7. Zrušení hrobových míst bez platné nájemní smlouvy
Obec je vlastníkem a provozovatelem veřejného pohřebiště v LO a ve Žďáru. Při kontrole smluv bylo zjištěno,
že některé smlouvy jsou neplatné a nebo na ně není sepsána žádná smlouva. S odkazem na zákon o
pohřebnictví byla od 19.10.2016 do 19.10.2017 zveřejněna na úřední desce a na vývěskách na hřbitovech Výzva
k přihlášení se k hrobovému místa a zároveň byla tato hrobová místa řádně označena cedulkou. K některým
místům byly sepsány nové smlouvy. Pokud není na hrobové místo sepsána smlouva, z právního hlediska se
jedná o nedovolené užívání místa. Pokud se do 1 roku po zveřejnění výzvy k hrobovému zařízení nikdo
nepřihlásí, je s ním naloženo jako s věcí opuštěnou.
Hroby bez náhrobků či obrubníků budou srovnány, u stávajících náhrobků dojde k revizi jejich technického stavu
a poté bude rozhodnuto o případném odstranění. Volná hrobová místa v případě zájmu budou nabídnuty
k pronájmu.
Starostka požádala občany, aby nenechávali odložené věci kolem hrobů, komplikuje to práci při údržbě.
Také není dovoleno vysazovat okolo hrobů jehličnany.
Usnesení č. 27./19.06.2019 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje, aby Obec Levínská Olešnice s odkazem na zákon o
pohřebnictví č. 256/2001 Sb., v platném znění, nakládala s hrobovými zařízeními, ke kterým se nikdo
nepřihlásil do 19.10.2017 jako s věcmi opuštěnými. Výzva k přihlášení se k hrobovým místům byla
zveřejněna od 19.10.2016 do 19.10.2017.
Výsledek hlasování: pro : 7, -proti- 0 -zdržel se hlasování -0, usnesení bylo schváleno

8. Změna rozpočtu – Rozpočtové opatření č. 3/2019
Předseda finančního výboru seznámil s rozpočtovým opatřením z důvodů přijatého transferu na volby a
kalamity v obecních lesích.
Usnesení 28./19.06 .2019 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2019 ( Příloha č.3)
hlasování : pro : 7, -proti- 0 , -zdržel se hlasování - 0 , usnesení bylo schváleno

9. Právní stanovisko k vymáhání pohledávky
Obec uzavřela v lednu 2017 smluvní vztah panem Broulem na zhotovení PD, vše mělo být předáno do června
2017, dodatkem byl posunut termín do 31.12.2017. Byly porušovány sjednané podmínky a přes opakované
výzvy dílo nepředal.
Obec požádala o právní pomoc JUDr. Cogana, který sepsal odstoupení od SoD a následně odeslal
předžalobní upomínku, kterou si dlužník převzal. JUDr. Cogan provedl právní rozbor celé situace a vypracoval
„ Právní stanovisko k vymáhání pohledávky“. Při šetření bylo zjištěno, že s panem Broulem je vedeno 5
exekučních řízení , tudíž úspěšné vymožení dluhu je nepravděpodobné. Závěr je takový, že obec má
veřejnoprávní povinnost vymáhat pohledávky vůči svým dlužníkům, na straně druhé je oprávněna dluhy
nevymáhat či je prominout, záleží to na konkrétní situaci a zohlednění účelnosti a hospodárnosti.
Doporučil dluh nevymáhat, ale také jej nyní nepromíjet. Podle Občanského zákoníku, který upravuje promlčecí
lhůty , je nutné toto stanovisko zrevidovat nejpozději do konce roku 2021.
Usnesení 29./19.06.2019
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice pověřuje starostku obce na základě právního stanoviska ze dne
6.5.2019, které vypracoval JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D. ve věci pohledávky vůči panu Zdeňku Broulovi,

bytem Nová Paka, k těmto úkonům:
a) Aktivně v současné době nevymáhat dluh 75.000,- Kč s příslušenstvím vzniklý dle SoD č. 1/2017
b) Dluh v současné době nepromíjet ani se nevzdávat práva na jeho zaplacení
c) Průběžně sledovat případné zahájení insolventního řízení vůči p.Broulovi a poté pohledávku v něm
uplatnit
d) Celou záležitost zrevidovat nejpozději do konce roku 2021 a pohledávku uplatnit v případě změny
majetkových poměrů p.Broula
Výsledek hlasování : pro : 7, - proti - 0 -zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

10. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2018
Zákon o obcích ukládá projednat a schválit závěrečný účet obce a zprávu o přezkoumání hospodaření do
30. června běžného roku. Závěrečný účet obsahuje souhrnné údaje o ročním hospodaření obce a zároveň
jeho součástí je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.
Přezkoumání hospodaření provedla pracovnice z odboru kontroly z KÚ Liberec. Z důvodu obsáhlosti
kontrolované agendy se provádí kontrola ve dvou etapách – dílčí audit, který proběhl 29.10.2018 a závěrečné
přezkoumání proběhlo 24.4.2019.
Závěrečná zpráva zní : při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Poděkování p. účetní za vedení její agendy.
Dle zákona o obcích byl návrh závěrečného účtu zveřejněn 15 dnů před projednáváním na úřední desce.
Usnesení č.30./19.06.2019 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice bez výhrady uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce
a schvaluje závěrečný účet za rok 2018 (Příloha č.4) včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.
hlasování: pro : 7, -proti- 0 -zdržel se hlasování- 0, usnesení bylo schváleno

11. Účetní závěrka obce za rok 2018
Vyhodnocení účetnictví za daný kalendářní rok – hospodaření obce. Má vypovídací hodnotu ohledně finanční
situace každé účetní jednotky.
Usnesení č.31./19.06.2019 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje účetní závěrku obce Levínská Olešnice sestavenou
k 31.12.2018 (Příloha č.5)
hlasování: pro : 7, -proti- 0 -zdržel se hlasování- 0, usnesení bylo schváleno

12. Účetní závěrka PO MŠ za rok 2018
Obec má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu se SOLK v Liberci na provádění kontrol v PO MŠ.
Jak uvedla paní ředitelka, při kontrole hospodaření nebyly shledány významné nedostatky, účetnictví
je vedeno přehledně a správně. Organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem.
Usnesení č.32./19.06.2019 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje účetní závěrku PO MŠ Levínská Olešnice sestavenou
k 31.12.2018.
hlasování: pro : 7, -proti- 0 -zdržel se hlasování- 0, usnesení bylo schváleno

13. Vyhodnocení výsledku Výzvy č. 5/2019, uzavření SoD
Výzva se týká opravy části komunikace p.č. 1423/2 v k.ú.Levínská Olešnice, je to zakázka malého rozsahu.
Výzva byla odeslána e-mailem 5 firmám, v rámci transparentnosti byla také zveřejněna na webových stránkách
obce. Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší cenová nabídka.
Byly doručeny 4 cenové nabídky.
Kompletní náklady dle zpracované PD na celkovou rekonstrukci byly vyčísleny na 4,5 mil.Kč. Uvažovali jsme o
podání žádosti o dotaci na MMR, ale MÚ Jilemnice, odbor dopravy napsal zamítavé stanovisko k opravě cesty,
důvodem byl rozsah opravy, který by již v tomto rozsahu opravy podléhal stavebnímu povolení. Nebylo to
možné časově zvládnout a z důvodu havarijního stavu komunikace se zastupitelé shodli na jednodušší variantě.
p.Sankot – cena byla vyhotovena na základě tabulek, na cestu je zpracovaná PD, ale je zapotřebí, aby byla
provedena autorizovaným projektantem pro dopravní stavby. Bude stržen drn a navezeno kamení včetně drtě
z Lánova, povrch bude hutněn.
p.Kalkusová – odkud a kam bude provedena oprava
p.starostka – od zemědělského objektu- zadní haly p. Čermáka (konec asfaltového povrchu cesty) až po čp. 162
nemovitost p. Vitáčka
p.Lízr – přál by paní Benové lepší cestu, taková oprava již byla mnohokrát realizována s účinkem na pár let.
p.Sankot – jedná se o prozatimní řešení, je potřeba vypracovat PD pro žádost o dotaci
p.Kalkusová – u čp. 105 již nebude rekonstrukce probíhat, má opraveno, tak by ta oprava mohla vydržet déle
p.Lízr – pro upřesnění, neříkám nedělat, ale je zapotřebí řešit odvodnění, zaměření cesty
p.starostka – víme o tom, vše by bylo v zadání pro zpracování PD
p.Lízr – vrátím se k čp. 152 - je to lajdák, ale určité záležitosti jsme si způsobili sami předěláváním
projektu, tenkrát to bylo kvůli nezájmu hasičů. Nyní je mi nepříjemné řešení hasičárna společně s byty,
taky v okolí budovy není dostatek místa a je to příliš veliká akce – ponechte budovu pouze hasičům,
vždyť jim obec náklady na provoz určitě uhradí a slušné byty stavte samostatně.
p.Sankot – snažíme se snížit investiční náklady s využitím pro hasiče a byty, stále není nic pevně dané. Bude
probíhat jednání se zastupiteli, hasiči a obyvateli.
p.starostka – vrátíme se zpět k projednávanému bodu a to výzvě č. 5/2019.
Je to nejvíce poškozená cesta v majetku obce a s ohledem na skutečnost, že po ní několikrát za den jezdí
naši občané, tak máme za povinnost ji nějakým způsobem opravit. Shoda v zastupitelstvu nyní byla na základní
opravě s možností generální opravy v budoucnu. Realizace bude možná pouze se získáním dotace.
Usnesení č.33./19.06.2019 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje výsledky výzvy č.5/2019 „Oprava části komunikace p.p.č.
1423/2 v k.ú. Levínská Olešnice“ a uzavření smlouvy o dílo s firmou VH- stavební práce se sídlem Praha 4
za cenu 144 900,- Kč bez DPH.
hlasování: pro : 7, -proti- 0 -zdržel se hlasování- 0, usnesení bylo schváleno

14. Projednání finančního daru pozůstalým po zastřeleném místostarostovi obce Dražůvky na Hodonínsku
V rámci solidarity a projevu podpory pozůstalé rodině ( manželka s 6-ti dětmi) jsme zařadili na dnešní zasedání
tento bod.

Místostarosta obce Dražůvky na Hodonínsku pan Štos byl zastřelen při výkonu veřejné funkce, kdy doprovázel
Policii ČR na pozemek problémového občana, který byl v dlouhodobém sporu se sousedem kvůli odebírání vody
ze studny.
Veřejnou sbírku bude organizovat SMO ve spolupráci se SMS ČR, byl zřízen transparentní účet, kam je
možné posílat finanční pomoc. Po předběžném projednání v zastupitelstvu starostka navrhuje poslat částku
ve výši 2 000,- Kč.
Usnesení č.34./19.06.2019 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000,- Kč
do veřejné sbírky pořádané Městem Kyjov za účelem pomoci rodině místostarosty obce Dražůvek formou
daru. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Jihomoravského kraje, dne 30. 5. 2019,
čj. JMK/77707/2019.
Číslo transparentního účtu je: 115-9528350237/0100
hlasování: pro : 7, -proti- 0 -zdržel se hlasování- 0, usnesení bylo schváleno

15. Různé
Pozvání na kulturní akci Olešnické vítání léta v sobotu 29.6.2019 od 13 hod.
Výluky na železniční trati Hr.Králové-Jaroměř-Liberec z důvodů přestavby stanice Jaroměř. Nepřetržitý
výlukový jízdní řád od 24.7. – 14.12.2019- zveřejněno na webových stránkách obce.
Jízda parního vlaku 21. – 22.6.2019 - jízdy propojují kulturní akce v okolí – Novopacké Slavnosti slunovratu,
V Lázních Bělohradu Mezinárodní folklorní festival a Ostroměřské slavnosti.
Dovolená p. MUDr.Válek od 8.7. do 2.8.2019, zastupuje MUDr. Gottwald v Roztokách a Martinicích. Ordinační
Hodiny k dispozici na vývěskách a webových stránkách.
p.Ječný – projednání dostavby veřejného vodovodu je kdy?
p.starostka - 27.6.2019 od 16.00hod. v zasedací místnosti KD LO
p.Dundová – je počítáno s opravou podlahy v MŠ kde je nyní cítit plíseň?
p.starostka – budeme sestavovat rozpočet na příští rok, budeme s tím počítat.
16. Závěr
Starostka poděkovala přítomným za účast, popřála příjemné prožití prázdnin a dovolených a ukončila
zasedání v 21:00 hod., příští veřejné zasedání je naplánované na začátek září 2019.

Zapsala : Crhová J.

Ověřovatelé zápisu:

Starostka obce:

