Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Levínská Olešnice
konaného dne 10. 5. 2021
Místo konání: Kulturní dům Žďár
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, dále byla zveřejněna elektronicky způsobem umožňující
dálkový přístup a byla doručena do každé domácnosti.
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatovala, že je přítomno všech 7 členů
zastupitelstva a konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. ( příloha č.1)
Upozornila na povinnost členů zastupitelstva hlásit případný střet zájmů na začátku jednání.
Zápis z minulého veřejného zasedání konaného dne 31.3.2021 v Kulturním domě v Levínské
Olešnici je bez připomínek a tudíž schválený. K nahlédnutí je v úředních hodinách na obecním
úřadě, dále bude zveřejněný v anonymizované formě na webových stránkách obce Levínská
Olešnice.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla za ověřovatelé zápisu p. P. Medunu a M. Sankota a zapisovatelku J. Crhovou .
Před hlasováním dala možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
16./ 10.05.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice navrhuje za ověřovatele zápisu pana
Medunu Petra a pana Marka Sankota, zapisovatelkou určuje slečnu Janu Crhovou
hlasování : pro : 7,
schváleno

proti – 0,

-zdržel se hlasování - 0,

usnesení č. 16./10.05.2021 bylo

2. Schválení programu
Předsedající seznámila s návrhem programu podle pozvánky, nebyl vznesen návrh na rozšíření
programu:
Program :
Zahájení, jmenování zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení z minulého VZ
Zpráva starostky obce
Vyhodnocení výsledků výzev na podání cenové nabídky na akce :
Výzva č.1/2021 - ,,Drobné stavební úpravy KD –pohostinství, čp. 73 Levínská Olešnice
Výzva č. 2/2021- ,,Oprava cesty Levínská Olešnice čp. 78 – čp. 80“
Výzva č. 3/2021 - ,,Obnova a úpravy odvodnění místní komunikace, Levínská Olešnice“
6. Projednání a schválení zhotovitelů na projekty : oprava vstupu před KD Žďár, zhotovení PD na opravu
střechy v KD Žďár, vyhotovení strategického dokumentu Program rozvoje obce, vyhotovení studie na
opravu místní komunikace za kostelem včetně okolních úprav v Levínské Olešnici
1.
2.
3.
4.
5.

Jmenování pracovní skupiny pro odpadové hospodářství
Projednání majetkových a finančních záležitostí obce : přijaté žádosti o finanční příspěvek na provoz
Linky bezpečí, prodej obecního pozemku p.č. 635 k.ú. Žďár u Staré Paky
9. Různé – mobilní pošta, nákup energií na burze, nabídka rozvozu obědů, informace o činnosti EKO
Jilemnicko s.r.o.
10. Závěr
7.
8.

Návrh usnesení:
17./ 10.05.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje navržený program (Příloha č. 2)
hlasování : pro : 7,
schváleno

-proti – 0,

zdržel se hlasování - 0,

usnesení č.17/10.05.2021 bylo

3. Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
Zprávu si připravila p. Hradecká, předsedkyně kontrolního výboru.
Usnesení č. 10./31.3.2021 – 15./31.3.2021 splněno
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání.
4. Zpráva starostky
Obec má informaci od vedení jilemnické nemocnice, že očkovací centrum v Jilemnici má dostatek
vakcín, určené věkové kategorie se mohou registrovat k očkování. Starostka obce apeluje na
dodržování hygienických opatření. Stále je možné si požádat a vyzvednout na obci ochranné pomůcky.
Obecní úřad je již v plném chodu. Minulé veřejné zasedání se konalo 31.3.2021, kde bylo schváleno
prodloužení termínu předání díla pro firmu Aragon Ell Nová Paka na předání projektové dokumentace.
Dodatek č.2 ke SoD byl sepsán a první část máme již předanou.
Projektant p. Ing. Arch. Jirouš zpracoval projektovou dokumentaci na Odvodnění místní komunikace u
staré bytovky a oprava cesty od čp. 78 k čp. 80 v Levínské Olešnici. Z loňska máme projektovou
dokumentaci na stavební úpravy KD – pohostinství. Jsou to zakázky malého rozsahu mimo režim
zákona o zadávání veřejných zakázek a byly vypsány a odeslány výzvy na podání cenové nabídky.
Výsledky z otevírání došlých obálek jsou předmětem samostatného bodu programu.
Žádost obce na projekt ,, Dostavba vodovodu Levínská Olešnice´´ byla zařazena do seznamu žádostí
k realizaci na MZe. Od roku 2015 poměrně dost stouply ceny za stavební práce včetně materiálu.
Financování projektu by nebylo možné bez dotace. Z MZe bychom měli dostat 65% až 70%
uznatelných nákladů. Dále je možné získat individuální dotaci z LK z programu ochrany vod.
Firma ERV Jaroměř připravuje kompletaci dokumentů na výběrové řízení pro zhotovitele, pokud se
podaří vše zrealizovat dle harmonogramu, měli bychom na podzim projekt realizovat.
Po letošní zimě zůstalo na místních komunikacích hodně posypového materiálu, který bylo potřeba
uklidit. Službu jsem objednala u firmy Silnice LK, provozovna Hrabačov. Byly zmapovány výtluky
v cestách, drobné výtluky budou na začátku léta vyspraveny. Nejhorší úsek byl zaznamenán v Levínské
Olešnici od čp.2 k čp. 162, přestože tato cesta byla před dvěma roky opravena. Do budoucna se tato
cesta bude muset řešit komplexně, tomu by mělo předcházet vyhotovení PD schválenou stavebním
úřadem.
Na podzim minulého roku někdo odstavil před obecní úřad nepojízdný Ford Transit. Podle SPZ byl
v součinnosti s Policií ČR zjištěn majitel vozidla – vraku a v lednu byla zveřejněna na úřední desce
výzva k odstranění vraku. Vlastník si auto odmítl odvézt, po několika měsíčním vyjednávání vystavil na
obec plnou moc k ekologické likvidaci vozidla a zajištění výmazu z registru vozidel. Auto je
zlikvidováno a už nehyzdí střed obce.
Problematika odpadů dopadá na naše obě obce. Protože není přistižen viník, který odloží odpad či vrak
auta kam nepatří, obec odstraňuje tento odpad na své náklady. Také byla zaznamenána krádež popelnice
na odkládání použitých jedlých olejů v Levínské Olešnici. Ztracená pronajatá nádoba musela být firmě

zaplacena v rozpočtu obce v plné výši. Nádobu budeme mít novou z důvodu zákonné povinnosti zajistit
v obci sběr použitého jedlého oleje.
V uplynulých dnech proběhla výsadba stromků v obecních lesích. S další výsadbou počítáme na
podzim. Nepřetržitě probíhá těžba a prodej kůrovcového dřeva. Po odvozech se plochy po skládkách
dřeva musí uklidit do původního stavu. Postupně se vykrývají požadavky na prodej palivového dřeva.
Dne 11.5.2021 proběhne kontrola KHS Semily a odebrání vzorků pitné vody v obou našich obcích. Je
to z důvodu velmi špatných rozborů vzorků pitné vody ve Žďáře na konci minulého roku, kdy KHS
vydala zákaz používání pitné vody k přímé spotřebě a obec musela zajistit do každé domácnosti balenou
pitnou vodu.
Každoročně probíhá na obci a v PO MŠ kontrola hospodaření, tvz. audit. Ze závěrečných zpráv
vyplývá, že nebyly nalezeny žádné chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starostky obce za období od minulého veřejného
zasedání.
5. Vyhodnocení výsledků výzev na podání cenové nabídky na akce :
Výzva č.1/2021 - ,,Drobné stavební úpravy KD –pohostinství, čp. 73 Levínská Olešnice
Výzva č. 2/2021- ,,Oprava cesty Levínská Olešnice čp. 78 – čp. 80“
Výzva č. 3/2021 - ,,Obnova a úpravy odvodnění místní komunikace, Levínská Olešnice“
Výzva č.1/2021 - ,,Drobné stavební úpravy KD –pohostinství, čp. 73 Levínská Olešnice
Předmětem jsou drobné stavební úpravy v kulturním domě v pohostinství. V projektu se počítá
s rekonstrukcí vytápění, položení nových obkladů, elektroinstalace, rozvody vody a kanalizace. Na tuto
akci byla podána žádost o dotaci na KÚ LK, v celkové hodnocení ztrácíme však body, protože
nesplňujeme některé z daných podmínek. Z tohoto důvodu jsme požádali o dotaci ve výši 30 %.
Bylo přímo osloveno 5 firem. Do daného termínu byly zaevidovány 3 nabídky v zalepených obálkách.
Jediným kritériem byla stanovena nejnižší nabídková cena.
p.Sankot – zásadní bylo vyřešit hlavně kanalizaci a vytápění v restauraci, abychom mohli prostory
provozovat a vše bylo v souladu s hygienickými požadavky.
Hodnotící komise doporučuje uzavřít smlouvu o dílo s firmou Pavel Dohnal, Valdov 53.
Návrh usnesení :
18./ 10.05.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje výsledky Výzvy č. 1/2021
,,Drobné stavební úpravy KD – pohostinství, čp. 73 Levínská Olešnice“. Dále pověřuje starostku
obce uzavřít smlouvu dílo s firmou Dohnal Pavel, Valdov 53, Nová Paka za cenu dle podané
nabídky : 957 404 Kč vč. DPH.
hlasování : -pro : 7, - proti - 0,
schváleno

-zdržel se hlasování - 0, usnesení 18./ 10.05.2021 bylo

Výzva č. 2/2021- ,,Oprava cesty Levínská Olešnice čp. 78 – čp. 80“
Oprava stávající komunikace 1381/1 a 1381/2 v k.ú. Levínská Olešnice. Oprava byla v minulosti již
z části provedena. Další část spočívá v rozšíření části komunikace ppč. 1460/1 a1460/36. Jedná se o
místní komunikaci ve středu obce s přístupem k trvale obydleným nemovitostem. V otevřeném řízení
byly osloveny 4 firmy, jedna firma si dodatečně vyžádala přeposlání Výzvy č. 2 z důvodu zájmu o
účast ve výběrovém řízení. Byly zaevidovány došlé 4 cenové nabídky v uzavřených obálkách.
Hodnotícím kritériem byla nejnižší cenová nabídka.
Hodnotící komise doporučuje uzavřít smlouvu s firmou VH – stavební práce Studenec.

Návrh usnesení :
19./ 10.05.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje výsledky Výzvy č. 2/2021
,,Oprava cesty Levínská Olešnice čp. 78 – čp. 80“. Dále pověřuje starostku obce uzavřít smlouvu
o dílo s firmou VH-stavební práce, s.r.o. Studenec za cenu dle podané nabídky : 120 733,80 Kč
vč. DPH.
hlasování: pro : 7,
schváleno

-proti- 0,

-zdržel se hlasování- 0,

usnesení bylo 19./ 10.05.2021 bylo

Výzva č. 3/2021 - ,,Obnova a úpravy odvodnění místní komunikace, Levínská Olešnice“
Stavební úpravy v obnově a úpravě odvodnění komunikace v úseku od areálu ZEFA k čp. 48
v Levínské Olešnici. Letitým problémem je v zimním či jarním období tvorba náledí před starou
bytovkou, což způsobovalo nebezpečné komplikace v dopravě. V otevřeném řízení byly osloveny 3
firmy, celkem byly zaevidovány 2 cenové nabídky došlé v uzavřených obálkách.
Hodnotící komise doporučuje uzavřít smlouvu s firmou VH stavební práce, Studenec
Návrh usnesení :
20./ 10.05.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje výsledky Výzvy č. 3/2021
,,Obnova a úpravy odvodnění místní komunikace, Levínská Olešnice“. Dále pověřuje starostku
obce uzavřít smlouvu dílo s firmou VH-stavební práce, s.r.o. Studenec za cenu dle podané nabídky
: 277 440,90 Kč vč. DPH.
hlasování: pro : 7,
schváleno

-proti- 0

-zdržel se hlasování : 0,

usnesení č. 20./ 10.05.2021 bylo

6. Projednání a schválení zhotovitelů na projekty : oprava vstupu před KD Žďár, zhotovení PD na
opravu střechy v KD Žďár, vyhotovení strategického dokumentu Program rozvoje obce,
vyhotovení studie na opravu místní komunikace za kostelem včetně okolních úprav v Levínské
Olešnici
Dokončení opravy chodníku před KD Žďár
Stávající dlaždice budou odstraněny, nahrazeny novým materiálem. Probíhala jednání s kameníky, kteří
měli dodat cenovou nabídku, ale do dnešního dne nepodali. Proto bude projednávání o zhotoviteli
odloženo na příští veřejné zasedání.
Zhotovení PD na opravu střechy v KD Žďár
Byla oslovena paní projektantka Ing. Trýznová, aby posoudila stav střechy a zpracovala PD. Krytina na
střeše je místy poničená, některé trámy bude také potřeba vyměnit. PD je nezbytný dokument pro
výběrové řízení na oslovení zhotovitele těchto prací.
Oprava střechy se předpokládá v příštím roce.
Vyhotovení studie na opravu místní komunikace za kostelem v Levínské Olešnici včetně okolních
úprav.
Místní komunikace začíná vykazovat značné známky poškození, chybí parkovací místa. Cílem studie je
revitalizace prostoru, vybudování parkovacích míst, obnova místní komunikace, částečná oprava
kanalizace, obnova mobiliáře.
Na základě kladného doporučení od několika okolních obcí jsme oslovili firmu Projektservis s.r.o. Jičín,
která má autorizaci na dopravní stavby. Proběhlo již geodetické zaměření terénu. Firma Projektservis
nabídku přijala, cena bude sjednána až po jednání se zástupci obce, SoD bude schválena v měsíci
červnu.

Zpracování dokumentu Program rozvoje venkova ( PRO ).
Jedná se o strategický rozvojový dokument obce, který popisuje stávající stav obce a obsahuje
strategické vize a směřování obce ve střednědobém horizontu. Dále je nutný při prokazování podávání
žádostí o dotace. Stávající dokument je z roku 2006 a již není aktuální.
Od roku 2018 má obec zákonnou povinnost mít zpracovaný plán rozvoje sportu a musí dbát na jeho
dodržování. V souladu s metodikou MŠMT může být tento plán součástí PRO.
Ověřovali jsme u několika firem cenovou nabídku. Naše obec je členem SMS ČR, tak máme jisté
výhody a slevy. Na základě dobré spolupráce se sdružením a přijatelnou cenovou nabídkou za
zhotovení tohoto dokumentu ve výši 30.740,- Kč bez DPH jsme se rozhodli pro spolupráci se SMS ČR.
Návrh usnesení :
21./ 10.05.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje zhotovitele na akci ,,Zpracování
strategického dokumentu Program rozvoje obce “. Dále pověřuje starostku obce sepsáním
objednávky na zhotovení díla s firmou SMS-služby s.r.o. Praha za cenu dle podané nabídky :
30 740 Kč bez DPH.
hlasování: pro :
schváleno

7,

-proti- 0,

-zdržel se hlasování - 0,

usnesení č. 21./ 10.05.2021 bylo

7. Jmenování pracovní skupiny pro odpadové hospodářství
Od 1.1.2021 je v platnosti nový odpadový zákon. Každá obec je ze zákona původcem odpadů na svém
katastrálním území. Množství odpadů každoročně narůstá. Firma Marius Pedersen od nového roku opět
navýšila ceny za služby. Každý měsíc nám účtují každou popelnici vedenou v evidenci, aniž by byla
skutečně vyvezena. Na změnu smlouvy např. v podobě známkového systému nechce firma přistoupit.
V rámci sdružení Jilemnicko-svazek obcí byla v roce 2018 založena dceřiná společnost EKO
Jilemnicko s.r.o., která by v budoucnu měla zajišťovat kompletní odpadové hospodářství na Jilemnicku
: svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu, tříděného odpadu a kompostování.
Zahájení činnosti se předpokládá v roce 2022. Naší povinností je připravit v souladu s novým zákonem
o odpadech novou obecně závaznou vyhlášku (OZV) , ve které bude promítnuta nová cena za odpady a
hlavně způsob nakládání s odpady v obci. Proto vznikne pracovní skupina, která se bude tímto tématem
zabývat. Předsedou pracovní skupiny navrhuji místostarostu pana Martinka, za členy navrhuji
předsedkyni kontrolního výboru paní Hradeckou, v gesci výboru je mimo jiné kontrola OZV a za
místní část Žďár navrhuji jejího zástupce pana Medunu .
p.Pospíšilová - Rozumím tomu dobře, že se odtrhneme od Mariuse Pedersena?
p. starostka - Ano, Jilemnicko –svazek obcí již několik let podniká kroky k odtržení od této svozové
firmy. Hlavním důvodem tohoto kroku je vnést do odpadového hospodářství transparentnost a možnost
každé obce se podílet na cenotvorbě za odpadové hospodářství.
Návrh usnesení :
22./ 10.05.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje jmenování pracovní skupiny pro
odpadové hospodářství ve složení : předseda – Tomáš Martinek, členové : Alena Hradecká, Ing.
Petr Meduna a Nosková Zdeňka
hlasování : pro : 7,
schváleno

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0,

usnesení č. 22./ 10.05.2021 bylo

8. Projednání majetkových a finančních záležitostí obce : přijaté žádosti o finanční příspěvek na
provoz Linky bezpečí, projednání žádosti o prodej obecního pozemku p.č. 635 k.ú. Žďár u Staré
Paky
Žádost o příspěvek na provoz Linky bezpečí

Jedná se o organizaci výrazně dotovanou ze státních dotací, podobných žádostí dochází na obec velké
množství a není možné každou takovou žádost podpořit. Obec se zavázala veřejnoprávní smlouvou
finančně přispívat na sociální služby ( široká nabídka zaregistrovaných poskytovatelů ) a pečovatelskou
službu v rámci jilemnického regionu, našim občanům jsou tyto služby dle jejich potřeby k dispozici.
Návrh usnesení :
23./ 10.05.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice zamítá žádost o finanční příspěvek na
provoz Linky bezpečí.
hlasování : pro : 7,
schváleno

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0,

usnesení č. 23./ 10.05.2021 bylo

Žádost o prodej obecního pozemku p.č. 635 k.ú. 635 Žďár u Staré Paky
Žádost pana Urbance, spolumajitele rekreační nemovitosti ve Žďáru byla projednána s výsledkem, že
předmětná katastrovaná cesta již není desítky let používaná, tomu také donedávna odpovídal její
technický stav. Cesta s hlinitým povrchem je v mírném svahu a přímo navazuje na chalupu,
dlouhodobě dochází k podmáčení nemovitosti. Byla shoda na provedení geodetického zaměření části
p.č.635 na hranici svodnice. Oddělená část pozemku bude předmětem dalšího projednání. Pokud bude
záměr prodeje odsouhlasen, bude se dále postupovat v souladu se zákonem o obcích.
9. Různé – mobilní pošta, nákup energií na burze, místní rozhlas
.
info leták č. 5/2021 byl roznesen do všech domácností
Opakovaně se řeší poruchy místního rozhlasu a srážkoměru, objednán technik od zhotovitele rozhlasu.
Do obce před obecní úřad na zkoušku dojíždí každý čtvrtek v měsíci květnu mobilní pošta. Občané
mohou provádět platby složenek, výběry z účtu nebo si nakoupit ceniny a časopisy. Tento pilotní
projekt České pošty bude probíhat v rámci celé ČR a podle jeho vyhodnocení se rozhodne, zda byl
efektivní a bude se v něm pokračovat.
SMS ČR připravuje pro své členy společný nákup energií na energetické burze. Určeno pro obce, které
nemají v letech 2022 – 2023 zajištěnou dodávku elektřiny. Naše obec má smlouvu na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce se společností Fonergy s.r.o.

10. Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání zastupitelstva v 21.00 hod.
V Levínské Olešnici 17. 5.2021
Zapsala : Crhová J.
Ověřovatelé zápisu:

Starostka obce :

