Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Levínská Olešnice konaného
dne 24.4. 2019
Místo konání : kulturní dům ve Žďáru u Staré Paky
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 a zároveň v elektronické podobě na webových stránkách obce.
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, 100 %
účast, zastupitelstvo je usnášeníschopné ( příloha č.1)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla ověřovatelé zápisu p.Alenu Hradeckou a pana Tomáše Martinka a zapisovatelkou
p.Crhovou J. Před hlasováním dala možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Usnesení č. 15./24.04.2019
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice navrhuje za ověřovatele zápisu paní Alenu Hradeckou a pana Tomáše
Martinka, zapisovatelkou určuje slečnu Janu Crhovou
Výsledek 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 z předchozích VZ jsou k nahlédnutí na OÚ
v úředních hodinách, je možnost výpisu, jsou i zveřejňovány na obecních stránkách.
2.

Schválení programu

Předsedající seznámila s návrhem programu podle pozvánky, nebyl vznesen návrh na doplnění programu:
Program :
1. Zahájení, jmenování zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
4. Zpráva starostky obce
5. Rozpočtové opatření 2/2019
6. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-4004477/VB/01
7. OZV č. 1/2019 o sběru a shromažďování rostlinných zbytků (o kompostování)
8. Projednání a schválení hospodářského výsledku PO MŠ Levínská Olešnice
9. Vyhodnocení výsledku výzev č.3/2019 a č. 4/2019, uzavření SoD
10. Finanční záležitosti – darovací smlouvy
11. Různé
12. Závěr

Usnesení č. 16./24.04.2019:
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje navržený program (Příloha č. 2)
Výsledek hlasování: pro : 7, -proti- 0 , -zdržel se hlasování - 0 , usnesení bylo schváleno
3. Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
Zprávu si připravila p. Hradecká – předsedkyně kontrolního výboru.
Usnesení č. 1 – 13/20.02.2019 bylo splněno

Usnesení č. 14/20.02.2019 bod a, b splněn, c – dosud nesplněn, stále je v řešení
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání.

4. Zpráva starostky
Starostka obce přivítala všechny přítomné na zasedání zastupitelstva. Ve zprávě seznámila s činností od posledního
veřejného zasedání konaného 20.02.2019 v KD Levínská Olešnice.
-

-

-

-

-

Na konci měsíce března jsme zahájili kompostovací sezonu
Proběhl úklid příkopů, za což patří poděkování spolkům SDH Levínská Olešnice , SDH Žďář u Staré Paky
a Mysliveckému spolku v Levínské Olešnici.
SÚS prováděla jarní čištění příkopů a prořez větví podél krajských silnic
Obec zajišťuje svoz velkoobjemového odpadu a v součinnosti s SKS Jablonec nad Nisou i nebezpečného
odpadu
Požádala všechny občany o správné třídění odpadů.
Byl vybrán zhotovitel na opravu místní komunikace pč. 620 ve Žďáru a byla sepsána i SoD. Cesta by měla
být opravena v průběhu května až června.
Obec by chtěla opravit cestu za čp.2. Je zpracována studie na rekonstrukci za 4,5 mil.Kč, další varianta řeší
pouze úpravu povrchu v hodnotě 1mil. Kč. Bez dotace nebude možné opravit cestu v rozsahu kompletní
rekonstrukce. Po ujasnění záležitosti bude vypsána výzva na zhotovitele.
Proběhla výměna kuchyňské linky na obecním úřadě.
Proběhlo pracovní jednání ohledně studie na rekonstrukci kuchyně v pohostinství v KD LO
Rekonstrukce čp.152 – odstoupili jsme od SoD na zhotovení projektu s panem Broulem, zastupitel
Ing.arch. Sankot předloží do zastupitelstva nový návrh na uspořádání budovy
Je to ještě dlouhá cesta, do konce volebního období bychom však chtěli dotáhnout projekt do úspěšného
konce.
V MŠ byly vyměněny skříňky u kuchyňské linky a bylo namontováno zařízení na regulaci topné
soustavy v MŠ.
Došlo k výměně obecního auta ŠKODA Felicie za automobil zn. DACIA Dokker. Felicie byla na základě
zveřejněné výzvy o prodeji nepotřebného majetku prodána.
Byly vypsány další 2 výzvy, výsledky jsou předmětem jednání dnešního zastupitelstva.
Lesní hospodářství – máme stále plné skládky dřeva z kůrovcové kalamity. Od letošního roku došlo ke
snížení ceny za palivové dřevo z původních 600,- Kč/m3 + 15 % DPH na 500,- Kč za m3 + 15% DPH.
Na začátku března silný vítr poničil lesy hlavně ve Žďáře, odhadem bylo popadáno asi 500m3 dřeva.
Proběhlo několik brigád na úklid pasek a zalesňování. Z důvodů sucha již není možné vysazovat další
stromky. Pokračovat budou práce na úklidu pasek a zhotovování oplocenek.
Připravuje se podání žádosti o dotaci na LK na práce s koněm v lese a zalesňování
V březnu se uskutečnilo tradiční posezení pro seniory, v dubnu společně s MŠ bylo uspořádáno
velikonoční tvoření.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starostky obce.
5. Rozpočtové opatření č. 2/2019
Dochází k úpravě rozpočtu z důvodů vyššího výpočtu daně za právnickou osobu, z důvodů prodeje obecního auta
a vyššího nákladu na pořízení dlouhodobého majetku oproti původnímu rozpočtu.
Zprávu si připravil Ing. Meduna Petr, předseda finančního výboru.
Usnesení č. 17./24. 04.2019 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2019 (Příloha č.3)

Výsledek hlasování: pro : 7, - proti - 0 -zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno
6. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE – 12-4004477/VB/01

Tato smlouva navazuje na smlouvu o smlouvě budoucí s firmou ČEZ, která byla schválena usnesením dne
6.11.017 – rekonstrukce vysokého napětí na návsi, přemístění stávající trafostanice a novou stavbu zařízení
distribuční soustavy v kabelovém provedení. ČEZ vyhověl naší žádosti a umístil vedení do země.
Tím také je možné dokončit II. Etapy prací na návsi, jsou namontovány 2 dřevěné lávky, je plánovaná výsadba
zeleně a okrasných keřů, možná z důvodů sucha bude odložena na začátek září. Park bude vybaven koši a
lavičkami.
Usnesení č. 18./24. 04.2019 :
zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-4004477/VB/01, SM,
Lev.Olešnice – obnova VN35KV, TS_SM_0278
Výsledek hlasování: pro: 7, -proti- 0 -zdržel se hlasování- 0, usnesení bylo schváleno

7. OZV č. 1/2019 o sběru a shromažďování rostlinných zbytků ( o kompostování)
Od 1.4.2019 je v platnosti nová vyhláška o zajištění odděleného soustředění odpadu, obec musí zajistit celoročně
místa pro odkládání biologického odpadu rostlinného původu. Je vypracována nová OZV, která upravuje možnost
celoročně odkládat odpad. Nakoupeny budou 2 nádoby, které se umístí na zimní sezonu u č.p. 45 Žďár (před
bývalou prodejnou) a u KD v Levínské Olešnici.
Při této příležitosti starostka připomněla možnost odebírat kompost v kompostárně v Bukovině.
p.Pospíšilová – Kdo ty nádoby bude vyvážet ?
starostka - obsluhovat je bude obecní pracovník, bude dohlížet na naplněnost a složení odpadu
Usnesení č. 19./24. 04.2019 :
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 1/2019 o sběru a shromažďování rostlinných zbytků ( o kompostování)
( Příloha č. 4)
Výsledek hlasování: pro: 7, -proti- 0 -zdržel se hlasování -0, usnesení bylo schváleno

8. Projednání a schválení hospodářského výsledku PO MŠ Levínská Olešnice
Ředitelka PO MŠ předložila výsledek hospodaření za rok 2018 ve schodku -4.478,47 Kč, důvodem jsou vyšší
ceny energií, služeb a pojištění a také navýšení cen za revize. Od počátku tohoto roku byl školce navýšen příspěvek
na provoz od obce z 120 tis. Kč na 216 tis. Kč. Na konci roku budeme požadovat předložení analýzy hospodaření
PO MŠ za rok 2019.
Usnesení 20./24.04 .2019 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje hospodářský výsledek PO MŠ Levínská Olešnice za rok
2018, který je schodkový a činí – 4.478,47 Kč. Schodek bude uhrazen z rezervního fondu. ( Příloha č.5)
hlasování : pro: 7, -proti- 0 , -zdržel se hlasování - 0 , usnesení bylo schváleno
9. Vyhodnocení výsledků výzev č. 3/2019 a č. 4/2019, uzavření SoD
Jedná se o zakázky malého rozsahu, přímo bylo osloveno několik firem a dále v rámci transparentnosti byly
kompletní výzvy zveřejněny na webových obecních stránkách. Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší
nabídková cena.
Výzva č. 3/2019 – Oprava centrálního kříže na hřbitově v Lev.Olešnici, součástí bude kompletní rekonstrukce
kříže a dále zhotovení chodníku ze zámkové dlažby za křížem. Na tuto akci byla podána žádost o dotaci na MMR
ČR. Byly osloveny 3 firmy. Zpět přišly 3 cenové nabídky v listinné podobě v uzavřených obálkách.
Hodnotící komise doporučila uzavřít smlouvu o dílo s panem Rudolfem Huťou za cenu 172.473,- Kč bez DPH.
p. Meduna – bude se tato akce realizovat i bez dotace ?

starostka - ano, kříž je ve špatném stavu a je to dominanta místního hřbitova
p.Vagenknechtová – kdy proběhne realizace ?
starostka - od 1.5. do 30. 10. 2019, bude to uvedeno ve smlouvě o dílo
Usnesení 21./24.04.2019:
zastupitelstvo obce schvaluje výsledky Výzvy č.3/2019 „Oprava centrálního kříže – Boží muka na hřbitově v
Levínské Olešnici“ a uzavření smlouvy o dílo s firmou Rudolf Huťa, V Rybníčkách 228, 507 58 Mlázovice
za cenu 172.473,- Kč. Zhotovitel není plátce DPH.
Výsledek hlasování: pro : 7, - proti - 0 -zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno
Výzva 4/2019 dokončení opravy KD v Levínské Olešnici“
Jedná se o nedokončenou akci z předcházejících let, účetně je dlouhodobě vedena v rozpracovanosti. Bude
dokončeno zateplení fasády KD na severní a západní straně. Byla podána žádost o dotaci z POV vyhlášenou
krajským úřadem v Liberci. Byly přímo osloveny 4 firmy, přišla pouze jedna nabídka v listinné podobě v uzavřené
obálce, a to od p.Pavla Dohnala st., Valdov
p. Sankot – nabídková cena je nižší o 20% než ceníková cena.
p. Vagenknechtová – kdy bude provedena realizace?
Starostka – podmínky v dotaci umožňují dokončení projektu až v roce 2020, pokud dojde k dohodě se
zhotovitelem, rádi bychom, aby se tato akce zrealizovala do konce tohoto roku, vše bude upraveno smluvně.
Vzhledem k dlouholeté rozpracovanosti této akce bude realizace provedena i bez dotace.
p.Lízr – kolik to je m2, s touto akcí jsem z minulosti obeznámen
p.Sankot – 218 m2, dělá se okapový chodníček, očištění zdí a parapety,
starostka – podařilo se s novým majitelem sousedící nemovitosti dohodnout pokácení vzrostlých smrků, které silně
znečišťovaly fasádu KD ze severní strany.
p. Lízr – to je určitě dobrá věc, s bývalým majitelem se nešlo domluvit
Usnesení č.22./24.04.2019 :
zastupitelstvo obce schvaluje výsledky Výzvy č.4/2019 „ Dokončení opravy KD v Levínské Olešnici“ a
uzavření smlouvy o dílo s firmou Pavel Dohnal, Valdov 53, 509 01 Nová Paka za cenu 317 599,44 Kč bez
DPH . Zakázka bude realizována v režimu daňové přenesené povinnosti, odvedení daně provede objednatel,
tj. Obec Levínská Olešnice.
hlasování: pro: 7, -proti- 0 -zdržel se hlasování- 0, usnesení bylo schváleno
10. Finanční záležitosti – darovací smlouvy
Na obec přicházejí různé žádosti o spolufinancování sociálních služeb, jména klientů nelze získat kvůli GDPR ochraně osobních údajů, není proto ověřitelná skutečnost.
V rámci ORP Jilemnice se připravuje projekt společného financování poskytovaných sociálních služeb v rámci
Jilemnicka. Financování je navrženo na bázi solidarity všech zúčastněných obcí. U registrovaných poskytovatelů
služeb by mělo být zřejmé, jaké finance dostávají od krajů, státu, individuálních dárců a od obcí. Obyvatelé, kteří
aktuálně potřebují či do budoucna budou potřebovat nějakou sociální péči v naší obci přibývá.
Přispíváme na Dětské centrum v Jilemnici, kde je 1 náš občan.
Farní charitu Dvůr Králové nad Labem se sídlem ve Vrchlabí využilo 5 našich obyvatel. Jedná se o
Královehradecký kraj se kterým v současnosti není uzavřena žádná smlouva. Dle sdělení pracovnic charity se
jednalo o konzultace v oblasti poradenství, 1 konzultace je vyčíslena na 500,- Kč. Z důvodů, že stejný typ služby
je možné využít i v Jilemnici u zaregistrované služby v rámci Libereckého kraje, starostka navrhuje tuto částku
neproplatit.

p.Pospíšilová – podivuji se nad tím, že třeba Dražební vyhlášky jsou zveřejňovány se jménem, tak proč nemůže být
uváděno jméno zde?
Starostka – musíme respektovat zákon o ochraně osobních údajů, což jméno a příjmení už osobní údaj je.
Kdyby si někdo stěžoval pověřenci, že bylo zveřejněno jeho jméno bez jeho souhlasu, měli bychom asi problém
p. Pospíšilová – v Nové Pace také nic nezačerńují, tam je možné si všechno přečíst i se jmény. Tak proč to někde
jde a někde ne.
Starostka – znám novopacké stránky, zákon GDPR by měl být platný pro všechny, a proto my se jím budeme řídit.
Pokud si chce někdo přečíst kompletní zápis bez začerněných osobních údajů, může si dojít na obecní úřad. Navíc
zveřejňování zápisů ze zasedání na obecních webových stránkách není zákonná povinnost obce.
p. Meduna – u předchozího daru víme kdo to je na koho se přispívá ?
Starostka - ano, jedná se o dětského klienta z Lev. Olešnice. S ostatními starosty jsme měli možnost osobně
navštívit DC v Jilemnici, pokud kdokoliv bude mít zájem, je možné domluvit návštěvu a poznat, jak DC funguje.
Usnesení č.23./24.04.2019 :
a) zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru pro
Dětské centrum Jilemnice, příspěvková organizace ve výši 7 000,- Kč
hlasování: pro: 7, -proti- 0 -zdržel se hlasování- 0, usnesení bylo schváleno
b) zastupitelstvo obce Levínská Olešnice zamítlo žádost o poskytnutí finančního daru na provoz Občanské
poradny ve Vrchlabí na rok 2019.
hlasování: pro: 7, -proti- 0 -zdržel se hlasování- 0, usnesení bylo schváleno

11. Různé
Obecní informační leták č. 2 obdržela každá domácnost společně s pozvánkou na veřejné zasedání
Starostka požádala občany, aby nebyli lhostejní k nekalému chování některých lidí – odkládání odpadů na různých
místech v okolí obce či devastaci obecního majetku a případně o události informovali obec.
Tuto sobotu proběhne v kulturním domě v LO divadelní představení Vrchlabského spolku „ Hoří, má panenko“
Ve dnech 24. a 25. 5 2019 proběhnou volby do Evropského parlamentu, v každé místní části bude k dispozici
volební okrsek. Jedná se o jednokolové volby, v Čechách se volí 21 europoslanců volební, období je pětileté
Starostka upozorňuje na blížící se 30.duben - čarodějnice a s tím spojené pálení ohňů ve volném prostranství riziko požáru.
V jarních měsících někdy také dochází k vypalování starých porostů – podle zákona o požární ochraně je toto
zakázáno, občané mohou využívat pro likvidaci bioodpadu přistavené velkoobjemové kontejnery
Žádost o maximální šetření s pitnou vodou, která vlivem sucha a nedostatečných srážek za poslední roky stále
ubývá. S pitnou vodou je potřeba nakládat hospodárně a např. na mytí aut používat vodu užitkovou atd.
12. Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným za účast a ukončila schůzi zastupitelstva obce v 20.10 hod.
V Levínské Olešnici 29. 4. 2019
Zapsala : Crhová J
Ověřovatelé zápisu:

Starostka obce:

