Zápis ze 7.zasedání ZO Levínská Olešnice konaného dne
12.12.2008
Místo konání: Kulturní dům Levínská Olešnice
Program: dle pozvánek
Přítomni: pp. Lízr A., Pospíšilová V., Háková H., Sucharda P., Martinek T., Hradecký M.,
Lukeš S.
1. schůzi zahájil starosta obce,. Je 100% účast zastupitelů, tudíž je usnášení schopné.
Zapisovatelka: Háková Hana
Ověřovatelé zápisu: Martinek T., Háková H.
2. volba komise pro usnesení Hradecký M., Lukeš S., Dohnal P.
rozšíření bodu 9.různé
- žádost ZEFA – souhlas o odkup cesty ( pozemku)
- vyhlášení inventury
- projednání úlevy na platby fa – pí.Čížková
- odměny pro komise
- rozpočtové provizorium – doplnit – provedení platby za kupní smlouvu les – pí.
Zívrová
Schválení rozšíření bodu programu 100% hlasy.
Kontrola usnesení z 6.zasedání ve Žďáře – schválena rozpočtová změna č.1
- koupě lesa včetně poplatku za přepsání- v jednání
- podání žádosti na dotaci na modernizaci OÚ- spl.
- zrušení JSDH Žďár - splněno
- zvýšení nájmu u obecních bytů - odsouhlaseno
- zvýšení příspěvku na kostel – splněno
- koupě Nisan Patrol – provedeno
- příspěvek na Levín – pro SDH - splněno

3. zpráva o činnosti obecního úřadu
rok 2008 úspěšný na dotace
přijaté dotace
– lesní hospodářský plán
- Czech POINT
- oprava budovy MŠ – výměna oken a dveří
- dokoupení prostředků SDH
- likvidace následků kalamity Kyrill
- veřejné informační služby knihoven
- dostavba vodovodu Levínská Olešnice
- zpracování územního plánu
- oprava křížku ve Žďáře
- SOLK - výměna veřejného osvětlení, brána na hřbitově ve Žďáře,
mobiliář v obci, výsadba tújí u tenisových kurtů, autobusové
zastávky, úprava prostranství u křížku ve Žďáře

-

zastupitelé - připravovat různé projekty dopředu
během uplynulých let ubylo 50 obyvatel - ubyly i peníze, bude se muset věnovat
budoucnosti – projekt penzionu, půdní vestavba Žďár
stavební komise se má účastnit schůzek o rozhodnutí, co opravit na budovách a kdy,
na přípravách dalších investic v letech 2009-2010
předpokládané investiční a údržbové práce v obcích Lev. Olešnice a Žďár – okna,
žlaby, příkopy, propustky u mostů, cesty (+ případná pomoc obyvatel a
spolumajitelů), oprava komunikací, mosty (Žďírec, dolení konec), cesta u krámu ve
Žďáře,spojnice silnice - kravín L.Olešnice, lesy – bezodpadová technologie –
štěpkovač, traktor, rekonstrukce bytu na OÚ, rekonstrukce prodejny Žďár, oprava
kanálu Žďár, fasáda hasičárna Žďár, sever.strana KD, dokončení vodovodu do Žďáru,
rezervoár – Levín,redukční stanice, rezervní zdroj hájovna (312 tis.dotace na projekt.
Dokumentaci) , zkusíme se příhlásit na nějakou dotaci

4. zprávy komisí
Kontrolní výbor- členové Lukeš, ing.Militký, Nosková Z. – kontrola inventury 2007,
kontrola zápisů z veřejných zasedání, vyvěšování pozvánek, vyhlášek
apod.
Lesní činnost – leden - likvidace po kalamitě Emma, v březnu výsadba po kalamitě Kyrill
Prováděna prevence proti kůrovci
5. rozpočtová změna – provedena z důvodů přijatých dotací
schválení rozpočtové změny 100% hlasy
6. rozpočtové provizorium na rok 2009 a návrh na rozpočtový výhled 2009 – 2011
do rozpočtového provizoria dopsat 300tis. Kč výdej na projekt prodloužení vodovodu
schváleno 100% hlasy
7. Prohlášení kulturních památek za dědictví obce
Kříž – ukřižovaný a Boží muka ve Žďáře – žádost o zavedení kulturní památky
Obec dostane popis a foto
Zastupitelé schvalují 100%.
8. Výsledek hospodaření za systém svozu komunálního odpadu
Za rok 2008 obec doplácí na odpadu 6.100,- Kč.
Od 1.1.2009 dochází k navýšení cen za svoz i uskladňování odpadu, cena pro občany
zůstává stejná. Nutné třídit odpad.
Odhozený odpad v lese nebo po obci zvyšuje cenu .
V tříděném odpadu – lidé nerespektují třídění – v plastech je papír atd.
Kompostárna Horka – proběhla jednání se ZEFOU – svážení kalů ze Staré Paky, je to na
území obce Bukovina.
9. Různé
Starosta – plán financování vodovodu ( do 50 – 80 let obnova)
Plán rozvodu vodovodu a kanalizací – cena vody cca 16,- Kč
Schválení plánu 100% hlasů.

Prodej cesty od pozemkového fondu fa. ZEFA – zpevnění cesty provedla sama
ZEFA.Podmínkou prodeje je umožnění průjezdu hasičům ke zdroji vody, uzavření věcného
břemene se všemi vlastníky, kteří komunikaci používají k přístupu na vlastní pozemky.
Schválení prodeje 100% hlasů.
Vyhlášení provedení inventarizace k 31.12.2008
Výplata odměn členům jednotlivých komisí za uplynulý rok 2008.
Zastupitelstvo schválilo 100% hlasů.
Pohledávky - řešení:
Obeslání dlužníků upomínkami - většina dlužníků zaplatila
jeden dlužník zažalován – vyvoláno exekuční řízení
Vymazání nedobytné pohledávky – p. Čížková - fa 141/04, 265/04, 166/06 v částce
1.809,- Kč.
Zastupitelstvo schválilo 100% hlasů.
10. Diskuze
p.Lízr J. - odvedl menší počet plných popelnic než platí, co má dát do popelnice, na které
má nárok , když odpad nemá?
p.Dohnal – proč nemít popelnici 60l
p. starosta – vysvětlil minulý systém svozu proti současnému
p.Dohnal – proč je poplatek ze psů
p. Berný – žádost o odkup pozemku ve Žďáře u zakoupeného domu parcela č. 332/4
katastr.území Žďár.
11. Usnesení , závěr
Pan Hradecký seznámil s návrhem na usnesení, starosta nechal o návrhu hlasovat.
Usnesení schválilo 100% hlasů zastupitelů.
Starosta obce ukončil veřejné zasedání s přáním do nového roku 2009
A připojil pozvání na vánoční koncert 18.12.2008 a divadelní vystoupení 21.12.2008
Ukončil veřejné zasedání.

V Levínské Olešnici 18.12.2008

Zapsala: Háková H.

Ověřovatelé zápisu :

