Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Levínská Olešnice konaného dne
31.03.2021 v kulturním domě v Levínské Olešnici
Místo konání: Kulturní dům Levínská Olešnice
1. Zahájení, jmenování zapisovatele, jmenování ověřovatele zápisu
Zasedání zahájila v 18.00 hod. starostka obce ( předsedající) Levínská Olešnice.
Zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., a proběhlo za
zpřísněných hygienických opatření – roušky, rozestupy a desinfekce.
Pozvánka byla zveřejněna na úřední desce a doručena do domácností.
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatovala, že je přítomno všech 7 členů
zastupitelstva, 100 % účast a prohlásila zastupitelstvo za usnášeníschopné ( příloha č.1).
Dále upozornila na povinnost členů zastupitelstva hlásit případný střet zájmů na začátku jednání.
Zápis z minulého veřejného zasedání konaného dne 17.02.2021 v Kulturním domě v Levínské
Olešnici je bez připomínek a tudíž schválený.
Předsedající navrhla ověřovatelé zápisu p. Martínka Tomáše a p. Hradeckou Alenu a zapisovatelkou
slečnu Janu Crhovou. Před hlasováním dala možnost vyjádřit se všem přítomným.
Usnesení č. :
10./ 31.3.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice navrhuje za ověřovatele zápisu paní
Hradeckou Alenu a pana Medunu Petra, zapisovatelkou určuje slečnu Janu Crhovou
hlasování : pro :

7

-proti - 0 -zdržel se hlasování - , 0

usnesení bylo schváleno

2. Schválení programu
Předsedající seznámila s návrhem programu a dala prostor k diskuzi k doplnění programu, nikdo
z přítomných žádný návrh nepodal. Předsedající navrhla rozšíření programu o jeden bod, a to
,, Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 1/2021“.
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Usnesení č. :
11./ 31.03.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje doplnění programu o bod
,,Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 1/2021 ´´
hlasování : pro : 7

-proti- 0 ,

-zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

Usnesení č. :
12./ 31.03.2021
2)

zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje navržený program (Příloha č.

hlasování : pro : 7

-proti- 0 ,

-zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

3. Kontrola usnesení z minulého VZ
Předsedkyně kontrolního výboru seznámila přítomné s plněním usnesení schválených z minulého
veřejného zasedání. Usnesení č. 1/17.2.2021- 6/17.2.2021 splněno, 7/17.2.2021 průběžně plněno,
8/17.2.2021 – 9/17.2.2021 splněno. Zastupitelstvo obce bere na vědomí. Možnost k nahlédnutí na
v úředních hodinách na obecním úřadě.
4. Zpráva starostky obce
Starostka přivítala přítomné na druhém veřejném zasedání zastupitelstva obce Levínská Olešnice,
které se konalo v době přetrvávajícího nouzového stavu a za dodržení všech bezpečnostních opatření
– dezinfekce, roušky, rozestupy. Kladně hodnotila vývoj covidové pandemie v naší obci, kdy od
posledního veřejného zasedání byl zaznamenán velký pokles pozitivně testovaných občanů obce.
Několik informací o chodu obce od minulého veřejného zasedání konaného dne 17.02.2021
v Kulturním domě v Levínské Olešnici:
Z Programu obnovy venkova Libereckého kraje bude požádáno o čerpání dotace na kuchyň v KD
Levínská Olešnice. Žádost je téměř připravena, následně bude vypsána výzva na zhotovitele. Na
letošní rok je plánováno zpracování jednoduché projektové dokumentace na opravu místní
komunikace za čp. 80 a také odvodnění komunikace u „staré“ bytovky čp. 48, obojí v Levínské
Olešnici. Vyhotovení PD bylo již dříve projednáváno s projektantem panem Ing. Kordou, ten však
přestal spolupracovat. Nově bude navázána spolupráce s Ing. Arch.Jiroušem. Dokumentace by měla
být předána v polovině měsíce dubna a následně budou poptány firmy pro vyhotovení díla. Dále bude
řešena úprava veřejného prostranství kolem kostela, kdy je na základě kladných referencí oslovena
firma Projektservis Jičín, která zpracuje studii, a ta bude představena veřejnosti k připomínkování..
Další plánovaná akce je zpracování pasportu na veřejné osvětlení v obou našich obcích a zpracování
strategického dokumentu rozvoje obce – zhotovitel by měl být vybrán v průběhu dubna.
Hotová je rekonstrukce podlahy v mateřské školce – herně. Na rekonstrukci podlahy ve školce –
jídelně starostka podala žádost o dotaci prostřednictvím MAS ,,Přiďte pobejt“ na SZIF a obdrželi jsme
zprávu, že nám na tuto akci poskytují dotaci ve výši 320 000,- Kč. Z důvodu platnosti nového zákona
o odpadech, který vešel v platnost 1.1. 2021 musíme revidovat stávající obecně závaznou vyhlášku o
místních poplatcích – odpady č. 1/2020. V letošním roce bude vytvořena pracovní skupina pro
odpadovou problematiku, která připraví nový návrh vyhlášky, která bude zohledňovat novou
legislativu a dále bude zapotřebí vyhodnotit případné změny ve výši poplatku na občana. V návaznosti
na zákonný požadavek v odpadovém hospodářství – třídění odpadu, budou v obci rozšířeny stanoviště
na třídění odpadu, o čemž bude včas informováno. Jednáme s firmou EKO-KOM o bezplatném
pronájmu několika barevných kontejnerů na sklo, papír a PET.
Proběhly odběry vzorku pitné vody v obou obcích, které jsou v souladu s vyhláškou a jsou zveřejněny
na webu. Provedena byla také kontrola všech obecních čistíren odpadních vod. Problém byl především
s čistírnou u KD Levínská Olešnice, kde došlo k ucpání předměty, které do záchodu, potažmo čistírny,
opravdu nepatří – zbytky jídel, vložky, hygienické čistící ubrousky !!! Podobná situace byla
v minulosti zaznamenána u čističky obecního úřadu. Bude tedy zvažováno přijmutí nějakého opatření,
kterým by se předcházelo těmto haváriím, které způsobují vyřazení ČOVky z provozu a následný
servis spočívající v opravě a vyčištění čističek obec musí zaplatit ze svého rozpočtu.
Stále se řeší problematika lesního hospodářství, kdy p. Trejbal aktivně zajišťuje těžbu kůrovcového
dřeva a jeho následný prodej jak pro tuzemský trh, ale podařilo se sehnat odbyt do Číny. Na konci
prosince roku 2020 jsem podala dvě žádosti o dotace na lesní hospodářství, které vyhlásil Liberecký
kraj. Letos v únoru nám tato dotace byla přiznána ve výši 46 500,- Kč. V jarních měsících se plánuje
výsadba stromků, s čímž je spojený i úklid holin a pálení lesního odpadu.

Z důvodu nařízení vlády ze dne 18. března t.r. probíhá na obci testování zaměstnanců včetně starostky
na Covid – 19. Samotestování antigenními testy probíhá každé pondělí ráno, zatím vždy s negativním
výsledkem.
V těchto dnech probíhá na obci online kontrola hospodaření za rok 2020 (tvz. audit). S výsledky
bychom měli být seznámeni v průběhu měsíce dubna.
5. Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo AR-06/2020
Předmětem smlouvy o dílo je zhotovení projektové dokumentace na demolici a výstavbu nového
obecního domu v Levínské Olešnici. Dokumentace měla být předána v prosinci 2020, firma však není
schopna dodržet termín a již jednou byl termín prodloužen do března 2021. Důvodem prodloužení
má být přetrvávající stav související s pandemii COVID – 19. Prodloužení termínu předání díla je
navrhováno do 30. června 2021. Ze strany obce je tento termín považován za konečný.
Dokumentace k demolici již předána na MÚ Jilemnice k vydání Rozhodnutí.
Usnesení č. :
13./ 31.03.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke
Smlouvě o dílo č. AR-06/2020 s firmou Aragon Ell s.r.o. Nová Paka. Předmětem dodatku je
prodloužení termínu předání díla z důvodu trvání nouzového stavu a s tím související
nepříznivé pandemické situace. Konečný termín pro předání kompletního díla dle SoD je
stanovený do 30.6.2021.
hlasování : -pro : 7 ,

-zdržel se hlasování - 0,

- proti - 0

usnesení bylo schváleno

6. Projednání dokumentace „Strategie rozvoje mikroregionu Jilemnicko 2021-2027
V únoru 2020 proběhlo veřejné projednání tohoto dokumentu, který vzniká jako jedna z aktivit
v rámci dotovaného projektu ,,Efektivní veřejná správa mikroregionu Jilemnicko“.
Svazek má v současnosti zpracovanou strategii, ale data jsou již zastaralá. Tato dokumentace je
zpracovávána pro všech 21 obcí ORP, které jsou členy svazku.
Obsahem dokumentace je analytická a strategická část. Zahrnuty jsou veškeré oblasti typu – doprava,
cestovní ruch, příroda, odpadové hospodářství, podnikání atp. Na základě získaných poznatků
z regionu byla zpracována SWOT analýza, ve které jsou popsány silné a slabé stránky regionu
a dále dokument obsahuje vize a strategie rozvojových záměrů v celém regionu.
Usnesení č. :
14./ 31.03.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice bere na vědomí dokument ,,Strategie
rozvoje mikroregionu Jilemnicko 2021 – 2027.“
hlasování:

pro : 7,

-proti-

0

-zdržel se hlasování- 0,

usnesení bylo schváleno

7. Rozpočtové opatření č. 1/2021
Důvodem změny je prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace k výstavbě nového
obecního domu, viz projednávaný bod výše. S tím je posunuto i vyplácení za smluvené úkony.
Předseda finančního výbory seznámil přítomné s návrhem.
Usnesení č. :
15./ 31.03.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 1/2021. (Příloha č. 3)
hlasování:

pro : 7 ,

-proti-

0

-zdržel se hlasování- 0,

usnesení bylo schváleno

8. Různé
 Byl vydán informační leták č. 4 –březen 2021, který obdržela každá domácnost, dále je zveřejněn
na obecním webu
 ČSÚ - probíhá sčítání lidu v celé ČR- povinné pro všechny občany ČR, nově možnost online
sečtení, kdo se nesečte online, k tomu přijde sčítací komisař osobně a předá mu sčítací archy
 Informace o dočasné uzavírce komunikace v Roztokách u Jilemnice
 Zahájena kompostovací sezona, budou odkryty zelené kontejnery, hnědé nádoby budou uklizeny
9.Závěr
Poděkování za účast. Konec veřejného zasedání 19:05 hod.

Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí :
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