Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Levínská Olešnice ze dne 21. 6. 2021
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 úřední desce, na výlepových plochách v obci a také pozvánku obdržela každá
domácnost.
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatovala, že je přítomno všech 7 členů zastupitelstva
a prohlásila veřejné zasedání za usnášeníschopné. ( příloha č.1)
Předsedající navrhla za ověřovatelé zápisu p. T. Martinka a S. Vagenknechtovou a zapisovatelkou p. J. Crhovou.
Před hlasováním dala možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo nepodal jiný návrh.
Návrh usnesení č.
24./21.06.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice navrhuje za ověřovatele zápisu pana Martinka Tomáše
a paní Vagenknechtovou Soňu , zapisovatelkou určuje slečnu Janu Crhovou
hlasování : pro : 7,

-proti – 0,

-zdržel se hlasování - 0,

usnesení bylo schváleno

Několik informací k minulému veřejnému zasedání, které se konalo dne 10.5.2021 v KD Žďár. Z tohoto zasedání byl
pořízen zápis, který po přečtení podepsali určení ověřovatelé zápisu. Z jejich strany k zápisu nebyly vzneseny žádné
připomínky, tudíž je pokládán za schválený. Je zde k nahlédnutí, jinak je k dispozici na obecním úřadě v úředních
hodinách.
2.Schválení programu
Předsedající seznámila s návrhem programu podle pozvánky, otevřela rozpravu k tomuto bodu, do níž se nikdo
nepřihlásil. Poté předsedající podala návrh na rozšíření programu o tyto body :
-Dodatek č.3 k SoD č. AR-06/2020 s fy Aragon Ell, s.r.o. Nová Paka
-Zhotovení opravy propustku na MK p.č. 1423/2 k.ú. Levínská Olešnice u nemovitosti č.p.162
-Úprava topné soustavy v budově MŠ v Levínské Olešnici
Původně navržený program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení, jmenování zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení z minulého VZ
Zpráva starostky obce
Změna rozpočtu – Rozpočtové opatření č. 2/2021
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Účetní závěrka obce za rok 2020
Projednání výsledku hospodaření a schválení roční účetní závěrky PO MŠ Levínská Olešnice za rok 2020
Vyhodnocení výsledků Výzvy č. 4/2021, uzavření SoD ( Zhotovení pasportu VO)
Odpadové hospodářství – Smlouva o sběru, přepravě a převzetí odpadu ( EKO Jilemnicko s.r.o.)
Různé
Závěr
Návrh usnesení č.
25./ 21.06.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje doplnění programu o tyto body :

-Dodatek č. 3 k SoD č. AR-06/2020 s fy Aragon Ell, s.r.o. Nová Paka
-Zhotovení opravy propustku na MK p.č. 1423/2 k.ú. Levínská Olešnice u nemovitosti č.p. 162
-Úprava topné soustavy v budově MŠ v Levínské Olešnici
hlasování : pro : 7

-proti- 0 ,

-zdržel se hlasování - 0,

usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č.
26./ 21.06.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje navržený program (Příloha č. 2)
hlasování : pro : 7

-proti- 0 ,

-zdržel se hlasování - 0,

usnesení bylo schváleno

3. Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
Veřejné zasedání se konalo dne 10.5.2021 v KD Žďár, zprávu si připravila p. Hradecká, předsedkyně kontrolního
výboru
Usnesení č.16. -20./10.5.2021 splněno
Usnesení č. 21. – 22./10.5.2021 v realizaci
Usnesení č. 23./10.5.2021 splněno
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání.
4. Zpráva starostky
V úvodu své zprávy ve stručnosti seznámila přítomné s aktuálními informace ohledně COVIDU-19. Od začátku
dubna v naší obci není žádný občan vedený v registru s pozitivním testem na COVID.
V obci probíhá údržba veřejných prostranství, zelených ploch k sekání je opravdu hodně, vypomáhají brigádníci,
druhý rok oslovujeme firmu na sekání příkopů.
V lese je třeba vyžínat oplocenky, objevil se brouk klikoroh, který napadá mladé jehličnany a jediným ochranným
prostředkem je postřik. Stále probíhá těžba kůrovcového dřeva, které z velké části odebírá firma Wotan Forest dle
sepsané kupní smlouvy.
V loňském roce byla opravena havárie na vodovodním řádu v Červené ulici, na jaře se v místě opravy propadla
místní komunikace, opravu v letošním roce provedla fy Silnice LK, která zároveň opravila větší výtluky na MK a
místa, která byla poškozena při stavbě železničního mostu. Výhledově se bude muset vyřešit cesta v Lev. Olešnici
v úseku mezi nemovitostí čp. 2 pana Čermáka Zd. k nemovitosti čp. 162 rodiny Vitáčkových. U čp. 162 byl firmou
Ekolservis Nová Paka vyčištěn a kamerovým systémem prohlédnut propustek a bylo zjištěno, že došlo k jeho
prolomení a ucpání. Stékající voda z okolních kopců narušila povrch cesty, po vyhodnocení situace se bude muset
propustek kompletně vyměnit. Starostka zajistila firmu, která podala cenovou nabídku na opravu, což je doplňující
bod VZ.
Vzhledem k velkému pohybu těžké lesní techniky z důvody těžby kůrovcového dřeva jsou poškozeny i lesní cesty.
Hajný vytypuje nejhorší úseky a i tyto cesty se budou muset opravit.
Akce, které proběhly nebo se realizují v uplynulém 1. pololetí 2021:
Hotové akce – Rekonstrukce podlahy v MŠ - jídelny, zhotovitel p. P. Dohnal. Akce byla ukončena v termínu ke
konci roku 2020, následně v tomto roce ještě probíhá řízení ohledně dotace. Na SZIF Hradec Králové jsme odeslali
žádost o platbu dotace, očekáváme kontrolu úředníků ze SZIFu, kteří prověří, zda projekt byl zhotovený v souladu
s vyhlášeným programem.
Rekonstrukce podlahy v MŠ - herny, zhotovitel p. P. Dohnal, akce ukončena v termínu dle SoD (leden 2021) .
Rozpracované akce:
-Modernizace kuchyně KD LO – zhotovitel fy P. Dohnal, práce začnou na podzim letošního roku. Starostka obdržela
zatím neoficiální zprávu, že nám byla přiznána dotace z LK, z Programu obnovy venkova.
-Výmalba chodby OÚ – malíř by měl nastoupit příští týden
-Oprava střešní krytiny u stávajících přístřešků u vodárny a na malém hřišti v LO – obec nakoupí materiál, SDH
Levínská Olešnice v rámci dobré vzájemné spolupráce s obcí zajistí výměnu střešních krytin zdarma.
-Odvodnění místní komunikace u bytovky čp. 48 v Lev. Olešnici – zhotovitel VH-stavební práce, provozovna
Studenec, podepsaná SoD, práce začnou během prázdnin

-Oprava komunikace u čp.80 v Levínské Olešnici – zhotovitel VH-stavební práce, provozovna Studenec, je
podepsaná SoD, práce začnou během prázdnin, musí se počkat, až majitelka nemovitosti zajistí odstranění svého
plotu a vysázených tůjek z obecního pozemku.
-KD Žďár – dokončení opravy chodníku- firma pana Kynčla z Jilemnice provedla dvakrát místní šetření, přislíbila
zaslat cenovou nabídku, doteď se neozvala, nereaguje ani na maily a telefony. Pokusíme se zajistit jinou firmu.
-Dostavba vodovodu LO – administraci žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství nám zajišťuje firma ERV
Jaroměř, s.r.o., máme od MZe potvrzeno, že naše žádost o dotaci byla zařazena do seznamu akcí k financování.
Podle pravidel MZe musí být vysoutěžen zhotovitel a TDI, každý zájemce o tuto zakázku může elektronicky poslat
žádost o účast ve výběrovém řízení prostřednictvím NEN – národní elektronický nástroj.
Z důvodu koronaviru jsme ve skluzu s přípravou dokumentů potřebných k předložení na MZE do 30.6.2021, proto
jsme požádali MZe o prodloužení termínu předání dokumentů do konce měsíce září, MZe žádosti vyhovělo.
-PRO – program rozvoje obce, jedná se o zpracování strategického dokumentu obce, proběhne schůzka se
zhotovitelem, který tento dokument na základě získaných informací zpracuje. Bude to důležitý dokument, který bude
obsahovat cíle a vize obce a také potřeby občanů v horizontu následujících 7-10 let. Ke spolupráci byli vyzváni
místní spolky, kdo by měl zájem z řad občanů se zapojit do tvorby dokumentu, může se nahlásit na obci. Počítá se
s účastí občanů na tvorbě dokumentu formou dotazníkového šetření.
-Pasport VO pro obě naše obce– vyhlášena výzva č. 4/2021 na zhotovitele, dnes na VZ se vybere zhotovitel
-Připravuje se projektová dokumentace na opravu střechy KD Žďár a na úpravu veřejného prostoru za kostelem
v Lev. Olešnici.

5. Změna rozpočtu – Rozpočtové opatření č.2/2021
Dochází k úpravě rozpočtu z důvodu úprav položek v příjmech a ve výdajích. V příjmech se musí zohlednit např.
získání dotace – neinvestiční transfery z všeobecné pokladny ve výši 15 450 Kč, neinvestiční transfer z kraje ve výši
45 500 Kč nebo částka 1 516 800 Kč za prodej dřeva.
Naopak ve výdajích byly některé položky navýšeny následovně : 1 172 000 Kč na pěstební činnost, 300 000 Kč na
pitnou vodu – stavby, o částku 44 500 Kč byly navýšeny výdaje pro MŠ. Detailní rozpis Rozpočtového opatření č. 2
tvoří přílohu č. 3.
Návrh usnesení č.
27./ 21.06.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje změnu rozpočtu – Rozpočtové opatření
č. 2/2021 dle předloženého návrhu
hlasování : pro : 7

-proti- 0 ,

-zdržel se hlasování - 0,

usnesení bylo schváleno

6. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2020
Zákon o obcích stanovuje projednat a schválit závěrečný účet obce a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření do
konce měsíce června. Kontrolu hospodaření na obci provádí KÚ LK, odbor kontroly.
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce min. 15 dnů před projednáváním dle zákona o obcích.
Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.
Z důvodu obsáhlosti kontrolovaných agend se už po několik let provádí dílčí audit a závěrečné přezkoumání.
Dílčí audit proběhl 25.11.2020 ( 1. pololetí roku 2020) a závěrečné přezkoumání proběhlo 22.3.2021.
(2. pololetí roku 2020). Z důvodu nepříznivého stavu ohledně pandemice COVID-19 obě přezkoumání byla
vykonána dálkově v sídle KÚ LK.
Kontrolované agendy např. - rozpočet, rozpočtová opatření , rozpočtový výhled, pokladna, inventura, faktury,
rozvaha, veškeré sepsané smlouvy, dokumentace k veřejným zakázkám, vnitřní předpisy, veřejná zasedání + zápisy,
zápisy z kontrolního a finančního výboru, dokumentace k PO MŠ atd.
Závěr z kontrol zněl, že při přezkumu hospodaření obce nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Výsledek přezkumu hospodaření není jen hodnocení naší práce, ale je důležitým podkladem k čerpání národních
dotací.
Návrh usnesení č.
28./ 21.06.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice bez výhrady uděluje souhlas s celoročním
hospodařením obce a schvaluje závěrečný účet za rok 2020 (Příloha č. 4) včetně zprávy nezávislého auditora

o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
hlasování : pro : 7

-zdržel se hlasování :0,

-proti- 0

usnesení bylo schváleno

7. Účetní závěrka obce za rok 2020
Účetní závěrka je hospodaření obce za daný kalendářní rok, má vypovídací hodnotu ohledně finanční situace každé
účetní jednotky.
Nedílnou součástí účetní závěrky jsou tyto dokumenty :
Rozvaha k 31.12.2020
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020
Příloha k 31.12.2020
Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2020
Zpráva z přezkumu hospodaření účetní jednotky za rok 2020
Inventarizační zpráva za rok 2020
Návrh usnesení č.
29./ 21.06.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje účetní závěrku obce Levínská
Olešnice sestavenou k 31.12.2020 ( Příloha č. 5)
hlasování : pro : 7

-proti- 0

-zdržel se hlasování :0,

usnesení bylo schváleno

8. Projednání výsledku hospodaření a schválení roční účetní závěrky PO MŠ Levínská Olešnice za rok 2020
Také příspěvkové organizace musí mít schválenou účetní závěrku. Účetnictví PO MŠ vede pan Mgr. Bůna, z důvodů
předloňských chybně zaúčtovaných příjmů dochází ke zkreslení výsledku hospodaření i za loňský rok, proto účetní
závěrka za rok 2020 nepodává zcela věrný obraz výnosů a nákladů .
MŠ v Levínské Olešnici k 31.12.2020 měla HV + 45.215,95 Kč, po odečtu chybného předpisu
vychází, že školka hospodařila s přebytkem ve výši 9.215,95 Kč.

36.000,- Kč

Návrh usnesení č.
30./ 21.06.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje účetní závěrku PO MŠ Levínská
Olešnice sestavenou k 31.12.2020
hlasování : pro : 7

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0,

usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č.
31./ 21.6.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje s výhradou hospodářský výsledek PO MŠ
Levínská Olešnice za rok 2020, který činí 45 215,95,- Kč, tudíž je přebytkový.
Chybou v účetnictví v roce 2019, kdy nebyl zaúčtován z účtu 384 do výnosů provozní příspěvek ve výši 36 000
Kč, došlo k ponížení celkových výnosů roku 2019. HV za rok 2020 ještě nepodává zcela věrný obraz výnosů
a nákladů z výše uvedených důvodů.
Zastupitelstvo obce schvaluje převedení částky ve výši 45 215,95 Kč do rezervního fondu.
hlasování : pro : 7

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0,

usnesení bylo schváleno

9. Vyhodnocení výsledků Výzvy č. 4/2021, uzavření SoD ( Zhotovení pasportu VO)
Pasport veřejného osvětlení pro obě obce bude sloužit k evidenci a inventarizaci majetku, bude poskytovat informace
ohledně provozu a plánované údržby. Na podání cenové nabídky byly osloveny 4 firmy, přihlásila se pouze jedna
firma ENVIPARTNER, s.r.o. Brno. Byla jmenována hodnotící komise pro otevírání obálek a zastupitelstvu obce
doporučuje uzavřít SoD s výše uvedenou firmou.

Návrh usnesení č.
32./ 21.06.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje výsledky Výzvy č.4/2021 ,,Kompletní
pasport veřejného osvětlení Obce Levínská Olešnice – podzemní a nadzemní část“ a dále pověřuje starostku
obce uzavřít smluvní vztah s firmou ENVIPARTNER, s.r.o. Brno – Štýřice za cenu 14 600,- Kč bez DPH.
( 17 666,- Kč vč. DPH )
hlasování : pro : 7

-proti 0

-zdržel se hlasování :0

usnesení bylo schváleno

10. Odpadové hospodářství – Smlouva o sběru, přepravě a převzetí odpadu ( EKO Jilemnicko s.r.o.)
Již déle jak 3 roky se Svazek obcí Jilemnicko pokouší o vytvoření společnosti pro odpadové hospodářství. Na základě
dění kolem odstoupení od smlouvy s SKS s.r.o. Jablonec nad Nisou nabízí společnost výhodnější nabídky než
doposud.
Od příštího jara roku 2022 se počítá s tím, že odpadové hospodářství nám bude zajištovat svazková firma EKO
Jilemnicko s.r.o.,
Ceny za služby jsou téměř převzaté od stávající svozové společnosti, v kalkulaci jsme navýšili četnost vývozů nádob
na tříděný odpad, směsný komunál zůstal stejný ( 1x14 dní). Fakturace bude probíhat novým způsobem, a to podle
celkového času nájezdu do obce a podle váhy, každé svozové auto bude vybaveno vážním zařízením, takže žádný
paušál, jak nám to nyní fakturuje stávající svozová společnost, která nám fakturuje všechny evidované popelnice, i
když některé nevyveze ( hlavně v letním období).
Součástí Smlouvy o sběru, přepravě a převzetí odpadu tvoří příloha, ve které se obec zavazuje uhradit jednorázovou
platbu cca 35 000 Kč před zahájením prvního svozu v roce 2022, aby tento svoz byl finančně zajištěný. Tato platba
bude na koci roku vrácena zpět na účet obce. V současnosti probíhá výběrové řízení na dodávku svozové techniky a
na koncovku ( spalovna v Liberci a skládka v Koštálově). Testuje se software, který by se koupil a dále právník
bude připravovat pro každou obec návrh na ukončení stávající smlouvy se svozovou firmou SKS sro.
Areál ve Mříčné, který je dostatečně veliký a vybavený několika budovami a dalším zázemím, a proto je vhodný pro
vybudování zázemí naší nové svozové firmy EKO Jilemnicko s.r.o.. Na zakoupení areálu přispělo všech 21
členských obcí svazku, už byl zapsán v KN do vlastnictví svazku, minulý týden proběhla v areálu brigáda, z každé
obce, která zaměstnává obecní pracovníky, se někdo zúčastnil. Pozemek v Hrabačově, který svazek v minulosti
koupil, bude nabídnut k prodeji v elektronické aukci.
Stávající svozová firma SKS s.r.o. v minulosti neměla zájem diskutovat o cenotvorbě za svoz odpadů ani nechtěla
přistoupit na změny ve smlouvě, která byla pro naši obec nevýhodná. Vznik nové svazkové odpadové společnosti se jí
nelíbí z důvodu ztráty monopolu na svoz odpadů v našem území. Z tohoto důvodu se snaží zvrátit naše rozhodnutí a
obesílá všechny obce, potažmo většinu zastupitelů s návrhem nižších cen než jaké byly doposud. Historicky
k takovému úkonu nikdy nedošlo. Zastupitelstvo se po zvážení všech argumentů rozhodlo neakceptovat nabídku firmy
SKS s.r.o. a nadále bude podporovat aktivity svazku na vybudování nové svozové společnosti, jejíž vlastníky a
provozovateli bude všech 21 obcí v rámci Jilemnicko –svazek obcí.
Návrh usnesení č.
33./ 21.06.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje zadání zakázky „Sběr, přepravu
a převzetí odpadu v obci Levínská Olešnice“ společnosti EKO Jilemnicko s.r.o., Masarykovo
náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČ 07407831 a pověřuje starostku obce Levínská Olešnice podpisem Smlouvy
o sběru, přepravě a převzetí odpadu.
hlasování : pro : 7

-proti 0

-zdržel se hlasování : 0,

usnesení bylo schváleno

11. Dodatek č.3 k SoD č. AR-06/2020 s fy Aragon Ell, s.r.o. Nová Paka

Firma není schopná dodržet termíny – k předávce kompletního díla dle sjednaných podmínek do 30.6.2021. Proto
navrhuje prodloužení termínu předání kompletního díla k 30.9.2021 z důvodu personálních problémů a současně také
omezenému fungování správních orgánů, které vstupují do jednotlivých řízení.
Je hotová PD včetně nabytí právní moci na demolici stávajícího objektu čp. 152, na MÚ v Jilemnici dále byla
předána PD – DPS k připomínkovacímu procesu.
Vzhledem ke skutečnosti, že již bylo na projektu odvedeno velké množství práce a blížíme se do finále, zastupitelé
žádosti vyhoví.
Návrh usnesení č.
34./ 21.06.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Dodatek č. 3 ke SoD č. AR-06/2020
s firmou Aragon Ell, s.r.o. Nová Paka. Předmětem Dodatku č. 3 je prodloužení termínu předání díla do
30.9.2021 z důvodu komplikované situace při získávání stanovisek od všech dotčených orgánů.
hlasování : pro : 7

-proti 0

-zdržel se hlasování : 0,

usnesení bylo schváleno

12. Zhotovení opravy propustku na MK p.č. 1423/2 k.ú. Levínská Olešnice u nemovitosti č.p. 162
V daném místě se povrchová voda z luk začala stékat mimo příkop propustku pod cestou. Bylo zjištěno, že propustek
je prolomený a musí se kompletně opravit, aby nedocházelo k podemílání cesty.
Byly osloveny 3 firmy, pouze 1 firma o práce projevila zájem a zpracovala cenovou nabídku.
Návrh usnesení č.
35./ 21.06.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Zhotovení opravy propustku na
MK p.č. 1423/2 k.ú. Levínská Olešnice u nemovitosti č.p. 162. Dále pověřuje starostku obce
sepsáním smlouvy o dílo s firmou VH-stavební práce s.r.o. Studenec za dohodnutou cenu dle nabídky ve výši
69 500 Kč bez DPH.
hlasování : pro : 7

-proti 0

-zdržel se hlasování : 0,

usnesení bylo schváleno

13. Úprava topné soustavy v budově MŠ v Levínské Olešnici
V rámci úpravy podlah došlo i ke změně vytápění v prostorách MŠ. Delší čas se řeší vytápění MŠ, kdy některé
místnosti (ložnice a knihovna) v zimě není možné dostatečně vytopit a v rozích se vyskytuje plíseň.
Každoročně dochází ke složitému výpočtu spotřeby tepla mezi školku, knihovnu a byt paní kuchařky. Proto je
potřeba instalovat nové měřiče za účelem jednoznačného rozúčtování topných nákladů mezi konečné spotřebitele.
Cenovou nabídku zaslal pan Purm Michal.
Návrh usnesení č.
36./ 21.06.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje realizaci úpravy topné soustavy v budově
PO MŠ Levínská Olešnice. Dále pověřuje starostku obce sepsáním smlouvy o dílo s firmou
Michal Purm, Brdo 60, 507 91 Stará Paka za dohodnutou cenu dle nabídky 39 164 Kč bez DPH.
( 47 388,44 Kč vč. DPH).
hlasování : pro : 7

-proti 0

-zdržel se hlasování :0,

usnesení bylo schváleno

14. Různé
Každá domácnost obdržela Infoleták č. 6- červen 2021, ve kterém byla výzva občanům na ořez přerůstajících větví
stromů a keřů do komunikací.
Dále obecní úřad nabízí občanům k odkoupení sadu pevných, igelitových tašek na třídění odpadu za cenu 45 Kč.
Pozvánka na Krakonošovy letní podvečery, uskuteční se ve dnech 15.7. – 17.7. 2021 na náměstí v Jilemnici a které
pořádá Jilemnicko-svazek obcí.

Informace o nabídce Městské policie v Jilemnici na spolupráci při zajišťování některých úkonů, např. veřejného
pořádku, kontroly dodržování rychlosti v obci.
Informace o podzimních volbách do Parlamentu ČR, které proběhnou ve dnech 8. – 9.10.2021 – nabídka na účast
ve volební komisi.
15. Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným za účast, popřála všem pohodovou dovolenou, krásné prázdniny dětem
a ukončila schůzi zastupitelstva v 21.00 hod.
Zastupitelstvo bere na vědomí :
- kontrolu usnesení z minulého VZ
- zprávu starostky obce

V Levínské Olešnici 22.6.2021
Zapsala : Crhová J.

Ověřovatelé zápisu :

Starostka obce :

