Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Levínská Olešnice konaného dne
22.11.2021
v kulturním domě v Levínské Olešnici - 1900 hodin.
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.
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatovala, že je přítomno všech 7 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je usnášeníschopné. ( příloha č.1). Dále upozornila zastupitele na povinnost hlásit případný střet
zájmů na začátku jednání.
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla ověřovatelé zápisu p.P. Lízra a p. A. Hradeckou, zapisovatelku sl. J.Crhovou
Před hlasováním dala možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo ze zastupitelů neměl jiný návrh.
Návrh usnesení č. :
65./ 22.11.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice navrhuje za ověřovatele zápisu pana Lízra Pavla
a paní Alenu Hradeckou , 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 26.10.2021 v KD Levínská Olešnice.
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. Bude také zveřejněn v anonymizované podobě na webových stránkách obce.
2. Schválení programu
Předsedající seznámila s návrhem programu podle pozvánky, nebyl vznesen návrh na rozšíření programu:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého VZ
4. Zpráva starostky obce
5. Projednání a schválení strategického dokumentu „Program rozvoje obce“
6. Projednání a schválení strategického dokumentu „Plán rozvoje sportu“
7. Projednání příspěvku na spolufinancování sociálních služeb na rok 2022
8. Projednání rozšíření stavebních úprav v KD v Levínské Olešnici – pohostinství
9. Projednání víceprací na projektu „Obnova a úprava odvodnění na MK Levínská Olešnice“
10. Různé
11. Závěr
Návrh usnesení č. :
66./ 22.11.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje navržený program (Příloha č. 2)
hlasování : pro : 7,

-proti- 0 ,

-zdržel se hlasování - 0,

usnesení bylo schváleno

Předsedající konstatovala, že veřejné zasedání bude probíhat podle schváleného programu.

3.

Kontrola usnesení z minulého VZ

Za kontrolní výbor vypracovala zprávu předsedkyně komise p. Alena Hradecká. Zastupitelstvo bere tuto zprávu na
vědomí.
Usnesení č. 55/26. 10. 2021 – 64/26. 10. 2021 splněno.
4. Zpráva starostky
Ve zprávě seznámila přítomné s chodem obce od posledního veřejného zasedání konaného 26. října 2021:
oznámeno bylo zrušení konání veškerých akcí do konce roku 2021 z důvodu epidemiologické situace.
Dokončena byla realizace odvodnění komunikace od staré bytovky k areálu ZEFY. Firma termín předání díla
nedodržela, a tak bylo vystaveno penále. Následně budou řešeny provedené vícepráce, viz samostatný bod.
Stavební úpravy pohostinství stále probíhají, termín předání díla je naplánovaný do konce listopadu.
Zpracovává se nová infotabule na náves v Levínské Olešnici, jehož návrh byl zaslán k připomínkování. Ze strany
obce vznikly požadavky na úpravu, zatím nemáme k dispozici zpětnou vazbu od zhotovitele.
Dopracovány byly dokumenty Programu obnovy venkova a dokument rozvoje sportu – viz. samostatný bod.
Podání žádosti o dotaci na opravu lesní cesty p.p.č. 598 Žďár – máme informaci, že jsme uspěli, do konce února
2022 musíme doložit požadované přílohy.
Dostavba vodovodu- 15.11. došlo k předání staveniště, 24.11. proběhne kontrolní den , kde budou přítomni
také vlastníci dotčených pozemků, na kterých bude vybudován vodojem.
Majetkoprávní záležitosti – nyní probíhá zápis na katastru nemovitostí – prodej části obecního pozemku
p. Urbancovi a sl. Novotné, manželům Fialovým, dále odkup části pozemku od. p. Mikoladové.
Lesní hospodářství – stále probíhá těžba kůrovcového dřeva, úklid holin a nové oplocenky. Na lesní práce máme
uzavřenou smlouvu s firmou Green boss, jejichž činnost kontroluje p. Trejbal, hajný. Proběhla kontrola z ÚHUL
Brandýs nad Labem na těžbu dřeva se závěrem, že je vše v pořádku.
5. Projednání a schválení strategického dokumentu „Program rozvoje obce“
Jedná se o základní dokument, který se dokládá jako povinná příloha při podávání žádostí o dotace. Dokument byl
nejprve zaslán ke konzultaci a nyní se schvaluje jeho finální podoba. Dokument pro nás zpracovalo SMS ČR.
Do dokumentu byly použity výstupy z vyhlášené ankety probíhající ve dnech 10.-23.9.2021. Ankety se zúčastnilo
51 občanů a chalupářů.
Návrh usnesení č.
67./ 22.11.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje podle § 84 odst. 2 písmeno a) zák. č.
128/2000 Sb., (obecní zřízení) v platném znění, strategický dokument ,,Program rozvoje obce Levínská
Olešnice“ na období 2021-2027
hlasování : pro : 7,

-proti - 0

-zdržel se hlasování - , 0

usnesení bylo schváleno

6. Projednání a schválení strategického dokumentu „Plán rozvoje sportu“
Nová povinnost pro všechny obce mít zpracovaný Plán rozvoje sportu. Opět se jedná o dokument, který je potřebný
při získání dotací např. na veřejná sportoviště.
Návrh usnesení č. :
68./ 22.11.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje strategický dokument ,,Plán rozvoje
sportu Levínská Olešnice“ na období 2021-2027
hlasování : pro : 7,

-proti- 0 ,

-zdržel se hlasování –0 ,

usnesení bylo schváleno

7. Poskytnutí příspěvku na spolufinancování sociálních služeb na rok 2022
Od roku 2020 máme s ORP Jilemnice uzavřenou smlouvu o zajišťování sociálních služeb. Smlouva vznikla za
účelem snadnější dostupnosti poskytovaných služeb pro naše občany. Možnost využívat sociální služby mají

j

všechny věkové kategorie a naší snahou ve spolupráci s Městem Jilemnice je, aby celé území bylo pokryto těmi
službami, které jsou potřebné a o které je největší zájem.
Výčet poskytovaných služeb je zveřejněn na stránkách obce viz odkaz : https://www.levinskaolesnice.cz/urad2/dokumenty-uradu/socialni-sluzby/
V roce 2020 činil příspěvek na jednoho obyvatele 90,- Kč, na rok 2021 byl příspěvek ve výši 69,- Kč a na
rok 2022 se počítá s příspěvkem ve výši 40,60 Kč na jednoho obyvatele.
Návrh usnesení č. :
69./ 22.11.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
příspěvku z rozpočtu obce Levínská Olešnice v roce 2022 ve výši 14 291,- Kč městu Jilemnice, se sídlem
Masarykovo nám. 82, 512 42 Jilemnice, IČ : 275808
hlasování : pro : 7,

8.

-proti- 0 ,

-zdržel se hlasování - 0,

usnesení bylo schváleno

Projednání rozšíření stavebních úprav v KD v Levínské Olešnici – pohostinství

Na začátku rekonstrukce si zastupitelé prošli pohostinství včetně zázemí. Ukázalo se, že stav pohostinství je velmi
špatný, hlavně zázemí skladu nevyhovuje hygienickým předpisům, čímž vzniknou další vícepráce. Firma p.
Dohnala měla doložit výkaz nacenění těchto prací. K dnešnímu dni tak nebylo učiněno. Z tohoto důvodu nebude
tento bod schválen a zastupitelstvo ho bere pouze na vědomí. Jeho schválení by tak mělo být na prosincovém
veřejném zasedání.
9. Projednání víceprací na projektu „Obnova a úpravy odvodnění na MK Levínská Olešnice“
Firma VH-stavební práce, pobočka Studenec, získala tuto zakázku na základě výběrového řízení. Během prací byly
provedeny úpravy oproti zpracované projektové dokumentaci. Neproběhla smluvená schůzka se zhotovitelem,
na které by byl předán a odůvodněn výkaz víceprací. Z tohoto důvodu nebude tento bod schválen a zastupitelstvo
ho bere pouze na vědomí. Z důvodu porušení Smlouvy o dílo v odstavci termínu předání díla, kdy dílo nebylo
předáno ve sjednaném termínu, obec vystaví firmě penále.
10. Různé
Byl vydán infoleták č. 9 – listopad 2021
Ústní žádost p. Jandové o odkoupení pozemku ve vlastnictví obce pro výstavu rodinného domu – vysvětlujcí
informace o obecních pozemcích podala paní Jana Crhová.
11. Závěr
VZ ukončeno v 19:52 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 29.11.2021

Ověřovatelé zápisu :

Starostka obce :

Zastupitelstvo obce Levínská Olešnice bere na vědomí :
Zprávu starostky obce
Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání

