Zápis z 5. veřejného zasedání ZO Levínská Olešnice konaného
dne 25.6.2008
Místo konání: Kulturní dům Levínská Olešnice
Program: dle pozvánek
Přítomni: pp.Lízr A., Pospíšilová V. Háková H., Lukeš S., Sucharda P., Hradecký M.,
Martinek T.
1. Zasedání zahájil starosta obce,Je 100% účast členů zastupitelstva, je usnášení
schopné.
Zapisovatelka: Crhová J.
Ověřovatelé zápisu: p.Sucharda P., Hradecký M.
Komise pro usnesení : p. Martinek T., Lukeš S. Lízr J.
Doplnění programu – bod různé
- schválení pronájmu obecního bytu p. Vraštilovi a sl. Skřivánkové
- schválení poskytnutí půjčky FRB – manželé Dohnalovi
- schválení hospodaření příspěvkové organizace MŠ
- schválení investice – hromosvod na budově OÚ
- schválení příspěvku na opravu věže kostela
- souhlas se zařazením obce Levínská Olešnice do územní působnosti
MAS
Program schůze schválen 100% hlasy.
2. Zpráva o činnosti za rok 2007
V roce 2007 byl schválen rozpočet, byla schválena smlouva o projednání přestupků s městem
Jilemnice. Schválení osoby jednající s pořizovatelem územního plánu, schválení hospodaření
za rok 2007, schválení rozpočtových změn, schválení příspěvku pro Svaz invalidů v Jilemnici
schválení poskytnutí dotace na opravu věže kostela. Bylo odsouhlaseno zvýšení nájemného u
obecních bytů a zvýšení ceny vodného Pro vodovodní řády Levínská Olešnice, Žďár. Byla
schválena vyhláška o poplatku psů a shromažďování komunálního odpadu.Schváleno
rozpočtové provizorium na rok 2008.
V r. 2007 kalamita v lese Kyrill
V roce 2008 dán požadavek o dotaci na sadbu a zalesnění lesa po kalamitě
Dán požadavek na dotaci na vypracování územního plánu.
Firmou IKO Hradec Králové – probíhá příprava podkladů pro územní a stavební řízení
prodloužení vodovodního řádu. K dnešnímu dni přislíbena dotace 345 tis.Kč.
Přislíbena dotace na opravu sakrální stavby 27 tis.Kč, na vybavení hasičů 52,3 tis.Kč a
program do obecní knihovny 17 tis.Kč., výměna oken u budovy mateřské školy 152 tis.Kč.
Probíhá plnění smlouvy s dotací na úpravy veřejného prostranství, veřejného osvětlení se
Sdružením obcí Libereckého kraje.
3. Závěrečný účet za rok 2007
Byl schválen vyrovnaný rozpočet 3,658.000,- Kč.
Skutečné příjmy 7,225.000,- Kč z důvodů prodeje dřeva po zpracování kalamity Kyrill.
Skutečné výdaje 4,434.000,- Kč
Závěrečný účet schválen 7 hlasy = 100%

4. Zpráva o provedení auditu hospodaření za rok 2007
Paní Pospíšilová seznámila přítomné se zprávou auditorky p. Novotné o přezkoumání
hospodaření a se zjištěnými nedostatky.
Zároveň přednesla návrh na opatření.
Zpráva a návrh na opatření schválen 7 hlasy = 100%
5. Různé
- přidělení bytu p. Vraštilovi a sl.Skřivánkové
schváleno 7 hlasy
- schválení půjčky z FRB manželům Dohnalovým
schváleno 7 hlasy
- schválení rozdělení hospodářského výsledku PO mateřská škola do fondu odměn a
rezervního fondu
schváleno 7 hlasy
- hromosvody na budovu OÚ – ochrana před statickými výboji – nabídka od firmy
ELEKTROS investice v hodnotě asi 28 tis.Kč
schváleno 7 hlasy
- Schválení příspěvku na opravu kostela ve výši 50 tis.Kč
Starosta seznámil o jednání o bezúplatném převodu místního hřbitova z majetku církve
do majetku obce. Hřbitov omylem zapsán do majetku Pozemkového fondu, nyní vrácen
církvi, která jej nabídla obci.
Příspěvek schválen 7 hlasy
- schválení směrnic „ Organizační řád obce L.O., Kontrolní řád, Směrnice pro provádění
inventarizací, Směrnice o členění a postupech účtování majetku obce L.O., Směrnice pro
vedení a oběh účetních dokladů obce, Spisový a skartační řád, Směrnice k archivaci,
Spisový a skartační řád obce, Směrnice o poskytování cestovních náhrad obce L.O.“
Směrnice schváleny 7 hlasy
- Seznámení s obsahem strategického plánu Leader MAS „ Přijďte pobejt“
Souhlas se zařazením obce Levínská Olešnice do územní působnosti MAS
Odsouhlaseno 7 hlasy
- Pan Trejbal seznámil s pracemi v obecních lesích na odstranění kalamity
do dnešního dne se zalesnilo 6,98 ha , firma Milan Hradecký vysázela 20.925 ks stromků,
z toho 15.975 ks smrku, 1.800 ks modřínu, 550 ks jedle, 1.650 ks buku, 200 ks lípy,
200 ks javoru klenu, 550 ks dubu.
Ještě se má zalesňovat 25 aru.
Ochrana vysázených kultur – 850 bm plotu , 1.700 ks plastových obalů
Kalamita Ema 1.429 plm dřeva 1029 plm dřeva již odvezeno
400 plm zůstává na skládkách
3
Z kalamity Kyrill zůstává 88 m - z loňského roku

Je přemnožený kúrovec, musí se provádět ochrana dřeva před kúrovcem – o víkendu se budou
stříkat skládky.
6. Diskuze
7. Usnesení, závěr
p. Martinek seznámil s návrhem na usnesení – nebyly podány žádné připomínky.
Všech 7 zastupitelů schválily usnesení .
Závěr – starosta poděkoval za účast všem přítomným a ukončil veřejné zasedání.

V Levínské Olešnici 26.6.2008

Zapsala: Crhová v.r

Ověřovatelé zápisu : Sucharda v.r.; Hradecký v.r.

