Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Levínská Olešnice ze dne 29. 6. 2022
Místo konání: Kulturní dům Levínská Olešnice
1.Zahájení
Zasedání zahájila v 18.00 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 na výlepových plochách v obci, dále informace o konání veřejného
zasedání byla hlášena obecním rozhlasem.
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva.
Zastupitelka slečna Jana Crhová se řádně omluvila.
Předsedající prohlásila veřejné zasedání za usnášeníschopné. ( příloha č.1)
Předsedající navrhla za ověřovatele zápisu p. Lízra Pavla a paní Soňu Vagenknechtovou a zapisovatelkou určila
p. Alenu Hradeckou. Před hlasováním dala možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo nepodal jiný návrh.
Návrh usnesení č.
23./29.06.2022 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice navrhuje za ověřovatele zápisu pana Lízra Pavla a
paní Vagenknechtovou Soňu, zapisovatelkou určuje paní Alenu Hradeckou.
hlasování : pro : 6,

-proti – 0,

-zdržel se hlasování - 0,

usnesení bylo schváleno

Několik informací k minulému veřejnému zasedání, které se konalo dne 14.4.2022 v kanceláři OÚ 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.
2. Schválení programu
Předsedající seznámila s návrhem programu podle pozvánky, otevřela rozpravu k tomuto bodu, do níž se nikdo
z přítomných zastupitelů nepřihlásil. Poté předsedající podala návrh na rozšíření programu o jeden bod :
-

Zhotovení opravy části venkovního vstupu do KD čp. 53 ve Žďáru u Staré Paky
Původně navržený program :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení, jmenování zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení z minulého VZ
Zpráva starostky obce
Změna rozpočtu – Rozpočtové opatření č. 2/2021
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Účetní závěrka obce za rok 2020
Projednání výsledku hospodaření a schválení roční účetní závěrky PO MŠ Levínská Olešnice za rok 2020
Vyhodnocení výsledků Výzvy č. 4/2021, uzavření SoD ( Zhotovení pasportu VO)
Odpadové hospodářství – Smlouva o sběru, přepravě a převzetí odpadu ( EKO Jilemnicko s.r.o.)
Různé
Závěr
Návrh usnesení č.
24./ 29.06.2022 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje doplnění programu o bod :

-

Zhotovení opravy části venkovního vstupu do KD čp. 53 ve Žďáru u Staré Paky
hlasování : pro : 6

-proti - 0 ,

-zdržel se hlasování - 0,

usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č.
25./ 29.06.2022 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje navržený program (Příloha č. 2)
hlasování : pro : 6

-proti - 0 ,

-zdržel se hlasování - 0,

usnesení bylo schváleno

3. Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
Veřejné zasedání se konalo dne 14.4.2022 v kanceláři OÚ, zprávu si připravila p. Hradecká, předsedkyně
kontrolního výboru
Usnesení č.13./14.4.2022. - 22./1014.4.2022 splněno
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání.
4. Zpráva starostky
Informace o chodu úřadu od posledního veřejného zasedání
VZ proběhlo dne 14.4.2022 v kanceláři OÚ, zápis vyhotovený a podepsaný ověřovateli zápisu, bude vložen
v anonymizované podobě na webové stránky obce.
Projednávané body :
schválení HV za rok 2021 u MŠ LO – 9 665,45 Kč převedeno do rezervního fondu, dle účetní závěrky hospodaření
MŠ – zůstatek na rezervním fondu k 31.12.2021 je 82 418,98 Kč.
Dle sdělení paní ředitelky – v roce 2022 - 2023 plánují tyto peníze použít na rekonstrukci šaten a nákup barevné
tiskárny.
Zápis dětí do MŠ proběhl 9. května 2022, školka může přijmout 6 nových dětí, u zápisu více dětí, rozhodnutí o
přijetí dítěte obdrží rodiče v zákonném termínu.
Uzavření MŠ v době letních prázdnin – 1.7. – 6.7.2022 a 18.7. – 21.8.2022
Finanční dar ve výši 3 000 Kč pro ČČK, oblastní pobočka Semily na pohonné hmoty na rozvoz potravinové a
materiální pomoci ukrajinským uprchlíkům – odesláno, usnesení splněno
Místní komunikace – objednávka na čištění a prohlubování příkopů podél místních komunikací – úsek Stará
Veselka ( pod nemovitostí čp. 19 ) a dále před ZEFOU – zhotovitel firma Grof Jan, Nedaříž
Drobné opravy místní komunikace od čp. 2 k čp. 162 v Levínské Olešnici – obec zajistila materiál – drť s prachem
z Košťálova a pan Michal Kafka se svou technikou zajistil opravu celého úseku – zdarma
Vyspravení díry v místní komunikaci u salaše p. Čermáka Zd. – obec zajistila materiál na opravu - makadam a p.
Čermák defekt v komunikaci opravil na své náklady.
Žďár – havarijní stav místní komunikace od křižovatky k chalupě čp. 1, rodina Kantových – přívalový prudký déšť
– objednávka opravy u pana Grofa Jana, Nedaříž
Svodnice v celém území – průběžně se čistí
Lesní hospodářství – dosavadní spolupráce s firmou GREENBOSS Vrchlabí – vloni uzavřená smlouva o dílo na
lesnické práce – komplikace – špatně odváděná práce. Brali jsme od nich sadbu – listnáče a smrky.
Firmě jsme v 11/2021 odeslali vytýkací dopis na špatné zacházení se sadbou a nekvalitní práci – ze strany firmy
sjednána náprava.
Na podzim 2021 jejich pracovníci vysadili téměř 11 000 ks smrku a založili cca 7 000 ks smrku do oplocenky a na
jaře tohoto roku byl zjištěn 100 % úhyn sazenic. Jednání s vedením firmy – nechali si zpracovat posudek od
Výzkumného ústavu lesního hospodářství s výsledkem, že výsadba proběhla v pořádku, ale k úhynu došlo
z důvodu špatných klimatických jevů = vyšší moci. Příčinou je sucho, jedná se o celostátní problém

s doporučením, nesázet smrky na podzim, ale pouze na jaře. Poškozených obcí a soukromníků je více – stejný
scénář.
Vzniklá škoda pro obec – cca 400 000 Kč. Obec napsala firmě dopis na reklamaci práce a dodané sadby, závěr je
takový, že dle posudku firma škody nezavinila a proto nemáme nárok na reklamaci. S firmou zvažujeme ukončení
spolupráce.
V dubnu schváleno v ZO - nová spolupráce s firmou WOODLIKE sro. – podepsána rámcová smlouva o dílo

-

Palivové dřevo – v závěru loňského roku odsouhlaseno navýšení ceny – 500 Kč/m3 za měkké a 700 Kč / m3
tvrdého dřeva + DPH
Z důvodu navýšení cen za energie stoupl zájem o dřevo, jeho cena šla také nahoru
Mnohem vyšší zájem od cizích občanů – návrh – přednostně vykrýt požadavky od místních občanů a chalupářů za
schválenou cenu, cizím žadatelům se bude palivo prodávat za vyšší cenu.

Odpadové hospodářství – funguje nová firma EKO Jilemnicko s.r.o., dolaďují se detaily spolupráce.
Požadavek firmy - obec musí zajistit ořezání přerostlých keřů a větví, které zasahují do komunikací a poškozují
nová svozová auta.
Za duben první faktura – 21 947 Kč bez DPH ( 25 239 Kč s DPH ) – za svoz a likvidaci SKO a tříděného
Za duben 2021 – fakturace od SKS – 25 238 Kč SKO a 5 341 Kč za tříděný odpad celkem 30 579 Kč vč. DPH.
Klece na tříděný odpad – instalace v obou obcích, v Levínské Olešnici vše OK, velká spokojenost.
Žďár – velká nespokojenost s umístěním před autobusovou zastávku – výbor SDH uspořádal anketu na svých
stránkách – požadavek na změnu umístění klece. Ačkoliv jsme v žádali občany Žďáru o spolupráci s vytypováním
vhodného místa pro umístění klecí ( Infoleták č. 1/2022 – únor), žádný návrh jsme od občanů neobdrželi. Po
diskuzích v zastupitelstvu jsme vytypovali místo u autobusové zastávky, o tomto umístění klecí jsme informovali
v březnu v Infoletáku č. 2 a také ještě v dubnu v Infoletáku č. 3. Budeme vést další jednání o možnosti jiného
umístění klecí na tříděný odpad.
Svozová firma SKS Jablonec nad Nisou se kterou naše obec ukončila ke konci března 2022 spolupráci na svoz
odpadů, způsobuje chaos ve vývozu nádob – podle smlouvy nám budou zajišťovat pouze vývoz skla a nebezpečný
odpad. V uplynulých dnech svážela přistavené popelnice od nemovitostí a tento týden uskutečnila vývoz modré
nádoby na papír od MŠ. Z důvodu ukončení smluvního vztahu nebudeme za nevyžádané svozy nic platit.
Investiční akce – průběžná realizace :
Dostavba vodovodu Levínská Olešnice – 1 x 14 probíhají kontrolní dny, je vyhotovený zápis
TDS kontroluje stavbu 2x týdně
výtlačný a zásobní řád - 95 % hotovo, připraven konec na napojení u vodárny, u vodojemu řády ukončeny před
krmelcem, čeká se na dostavbu VDJ,
Podvrty pod dráhou a krajskou silnící hotové – podepsán předávací protokol s KSS LK
Vodojem – stále probíhají práce subdodávkou, na začátku problémy s ujíždějícím svahem,což se podařilo vyřešit
už je hotová základová deska.
V těchto dnech – vázání železa na stěnových výztužích – práce přebírá TDS, nyní se bude dělat šalování
systémovým bedněním. Betonáž – předpoklad začátek června
Podmínka obce – včas avizovat (min. 14 dní dopředu) omezení dodávek vody a práce na připojování na zásobního
řádu na stávající vodovod.
Firma IKKO HK – funguje coby AD – zpracují změnu PD – změna založení VDJ a změnu původně projektovaných
plastových nádrží na betonové nádrže – monolit 2 x 40 m3.
Dále zhotovitel fy KVIS připraví rozdílový rozpočet – VV změnového listu
Osobní jednání na MěÚ Jilemnice – stavební úřad – projednat změnu stavby před dokončením – TDS + AD
Stavba probíhá dle schváleného dle hmg – stále v předstihu.

Obec získala na tuto stavbu ještě individuální dotaci z Libereckého kraje ve výši 1 999 500 Kč, za obec podepsána
Smlouva o poskytnutí účelové dotace, odesláno na LK k podpisu.
Firmě KVIS Pardubice zatím proplaceny 2 faktury – z obecních peněz ( MZE čekalo na zprávu z auditu – bez
záznamu o pochybení ) ve výši 4 657 887 Kč, za duben již bude fakturace z MZE.
Dle podmínek programu nesmíme překročit částku 6 998 000Kč z vlastních zdrojů.
Dotace 65 % z MZe – 12 997 000 Kč bez DPH
Dotace LK – 1 999 500 Kč
Celkem dotace 14 996 500 Kč, vysoutěžená cena : 19 995 486 Kč bez DPH náklady obce : 4 998 986 Kč

Oprava střechy KD Žďár – SoD podepsána, termín dokončení je daný do konce září 2022, zatím se akce
nerealizuje
Oprava lesní cesty pod Slavíkovým kopcem – dotace od SZIF ve výši 90 %, příslíbena, SoD s firmou je podepsána.
Oprava vstupu před KD Žďár – odložená akce z předchozích let z důvodu nezájmu firem o tuto malou zakázku.
Obec vyhlásí novou výzvu na zhotovitele.
Žďár – infotabule – hotovo, v přípravě je text
Informace o přípravách na akci Sjezd rodáků a přátel obce
Propagační materiály – vytypované a objednané
Kontaktovat učinkující a spolupracovat s organizátory akce
Informace k Ukrajině, vyhodnocení humanitární sbírky
Pravidelně chodí reporty z OPR – NACPU a KACPU
5. Změna rozpočtu – Rozpočtové opatření č.2/2022
Dochází k úpravě rozpočtu z důvodu úprav položek v příjmech a ve výdajích.
Detailní rozpis Rozpočtového opatření č. 2 tvoří Přílohu č. 3.
Návrh usnesení č.
26./ 29.06.2022 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje změnu rozpočtu – Rozpočtové opatření
č. 2/2022 dle předloženého návrhu
hlasování : pro : 6

-proti- 0 ,

-zdržel se hlasování - 0,

usnesení bylo schváleno

6. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2021
Zákon o obcích stanovuje projednat a schválit závěrečný účet obce a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
do konce měsíce června. Kontrolu hospodaření na obci provádí KÚ LK, odbor kontroly.
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce min. 15 dnů před projednáváním dle zákona o obcích.
Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.
Z důvodu obsáhlosti kontrolovaných agend se už po několik let provádí dílčí audit a závěrečné přezkoumání.
Dílčí audit proběhl 24.11.2021 ( 1. pololetí roku 2021) a závěrečné přezkoumání proběhlo 9.3.2022.
(2. pololetí roku 2021).
Kontrolované agendy např. - rozpočet, rozpočtová opatření , rozpočtový výhled, pokladna, inventura, faktury,
rozvaha, veškeré sepsané smlouvy, dokumentace k veřejným zakázkám, vnitřní předpisy, veřejná zasedání +
zápisy, zápisy z kontrolního a finančního výboru, dokumentace k PO MŠ atd.
Závěr z kontrol zněl, že při přezkumu hospodaření obce nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Výsledek přezkumu hospodaření není jen hodnocení naší práce, ale je důležitým podkladem k čerpání národních
dotací.
Návrh usnesení č.
27./ 29.06.2022 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice bez výhrady uděluje souhlas s celoročním
hospodařením obce a schvaluje závěrečný účet za rok 2021 (Příloha č.4) včetně zprávy nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021

hlasování : pro : 6

-proti - 0

-zdržel se hlasování : 0,

usnesení bylo schváleno

7. Účetní závěrka obce za rok 2021
Účetní závěrka je hospodaření obce za daný kalendářní rok, má vypovídací hodnotu ohledně finanční situace každé
účetní jednotky. Obec za rok 2021 hospodařila s přebytkem.
Saldo příjmů a výdajů :
Schválený rozpočet : 2 008 400 Kč,

rozpočet po změnách : 7 320 360 Kč,

skutečnost : 9 415 219,04 Kč

Nedílnou součástí účetní závěrky jsou tyto dokumenty :
Rozvaha k 31.12.2021
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021
Příloha k 31.12.2021
Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2021
Zpráva z přezkumu hospodaření účetní jednotky za rok 2021
Inventarizační zpráva za rok 2021
Návrh usnesení č.
28./ 21.06.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje účetní závěrku obce Levínská
Olešnice sestavenou k 31.12.2021 ( Příloha č. 5)
hlasování : pro : 6

-proti- 0

-zdržel se hlasování :0,

usnesení bylo schváleno

8. Projednání schválení roční účetní závěrky PO MŠ Levínská Olešnice za rok 2021
Také příspěvkové organizace musí mít schválenou účetní závěrku. Účetnictví PO MŠ vede pan Mgr.
Bůna.
- Obec Levínská Olešnice je zřizovatel PO MŠ
- Uzavřená smlouva se SOLK na provádění veřejnosprávních kontrol – proběhla 5.5.2022
- Předmětem kontroly - dohlížení na efektivitu hospodaření PO, posouzení souladu hospodářských operací
s právními předpisy
- Závěr - účetnictví je vedeno přehledně a správně, organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem
- Účetní závěrka – sestavena v souladu s vyhláškou 410/2009 Sb.,
Účetní závěrka byla zpracována s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a má vypovídají
hodnotu ohledně finanční situace každé účetní jednotky.

Návrh usnesení č.
29./ 29.06.2022 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje účetní závěrku PO MŠ Levínská
Olešnice sestavenou k 31.12.2021
hlasování : pro : 6

-proti : 0,

-zdržel se hlasování 0,

usnesení bylo schváleno

9. Projednání cenové nabídky za opravu elektroinstalace v ATS (vodárna) v Levínské Olešnici
Podle zjištění v projektové dokumentaci na dostavbu vodovodu nebyla naceněna ve výkazu výměr výměna
elektroinstalace ve stávající ATS – vodárně. TDS Ing. Bobr toto konzultoval s projektanty – IKKO Hradec
Králové s tímto výsledkem :
Součástí rekonstrukce (základního rozpočtu) stávající ATS je:
Nová technologická část elektro
Doplnění jištění a podružného měření do stávajícího rozvaděče
Výměna 6 ks svítidel (bohužel zářivkové trubice, které se přestávají vyrábět a jsou neekonomické)
Součástí základního rozpočtu není:

Výměna stávajícího SIL rozvaděče vč. jeho „střev“
Výměna kabelových rozvodů
Výměna topení
Výměna zásuvek a vypínačů
Řešila se varianta, zda ponechat elektroinstalaci v původním stavu, podle tvrzení elektrikářů bychom na ni nedostali
revizi, neodpovídá dnešním normám – naprosto nepoužitelný rozvaděč. Také by bylo problematické napojení nové
technologie. Zhotovitel stavby KVIS Pardubice předložil cenovou nabídku, kterou zpracovala firma Mihl
elektroinstalace Nová Paka, první nabídka je s přívodkou pro NZ (náhradní zdroj v případě výpadku proudu) a druhá
je bez přívodky. Přikláníme se k variantě s přívodkou, v případě nějaké havárie či poruchy odpadne veliká starost jak
zajistit chod ATS.
Dle sdělení vedení IKKO Hradec Králové byla PD vypracována dle požadavku investora (obce) – předchozí pan
starosta se domníval, že tehdejší elektroinstalace v té době ( více jak 10 let ) je vyhovující a z důvodu šetření financí
požadoval pouze nejnutnější úpravy.
Cenová nabídka : bez přívodky pro NZ ( nouzový zdroj ) …… 102 447,26 Kč
S přívodkou pro NZ ………………………. 114 640,96 Kč
Návrh na usnesení č. :
30./ 29.6.2022 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje cenovou nabídku za opravu elektroinstalace
v ATS (vodárna) v Levínské Olešnici v ceně 114 640,96 Kč. Tato cena bude ještě navýšena o
koordinační příplatek ve výši 5 %.
Realizace opravy bude řešena subdodávkou prostřednictvím firmy Mihl elektroinstalace
Nová Paka.
Za celkovou funkčnost systému zodpovídá zhotovitel stavby ,,Dostavba vodovodu Levínská
Olešnice“ firma KVIS Pardubice
hlasování : pro : 6

-proti : 0,

-zdržel se hlasování 0,

usnesení bylo schváleno

10. Projednání nabytí nemovitosti č.p. 72 v Levínské Olešnici včetně okolních pozemků do majetku obce
Obec má možnost získat do svého vlastnictví nemovitost – čp. 72 v Levínské Olešnici včetně přilehlých
pozemků.
Nemovitost je určená k demolici, ale důležité je umístění pozemků, které se nachází ve středu obce a přímo
navazují na stávající obecní pozemky s kulturním domem. Dalším důležitým argumentem pro nabytí je
skutečnost, že na jednom z kupovaných pozemků (p.č. 93/3) má obec umístěnou část septiku z kulturního domu.
Nové prostory obec nutně potřebuje a bude na novém zastupitelstvu, jaký záměr na pozemcích bude realizovat.
Nabízí se možnost výstavby další obecní budovy včetně garáží či skladu.
Dohodnutá kupní cena je 1 090 000 Kč, po podpisu tato částka bude přeposlána do advokátní úschovy
Advokátní kanceláře Bartoň – Pecková se sídlem v Praze.
Obec zaplatí návrh na vklad 2 000 Kč, prodávající zaplatí vypracování kupní smlouvy.
Návrh usnesení č. :
31./ 29.06.2022 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje uzavření Kupní smlouvy na odkoupení
nemovité věci : pozemek p.č. St. 80- zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova
č.p. 72, pozemek p.č. 90 – zahrada, pozemek p.č. 92 – zahrada, pozemek p.č. 93/3 – trvalý
travní porost, pozemek p.č. 1137/3 – trvalý travní porost, pozemek p.č. 1138 – trvalý
travní porost a ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 vzhledem k celku na pozemku
p.č.
1377 – ostatní plocha, vše v k.ú. Levínská Olešnice.
Smluvní strany Ing. Mgr. Zdeněk Leopold Polda na straně prodávajícího a Obec
Levínská
Olešnice na straně kupujícího se dohodly na kupní ceně předmětných nemovitostí ve výši
1 090 000 Kč (slovy : jeden milion devadesát tisíc korun českých).
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Zdeňku Noskovu podpisem Kupní smlouvy
a Smlouvy o advokátní úschově peněžní částky č. 202-51/7/2022.

hlasování : pro : 6

-proti : 0

-zdržel se hlasování : 0

usnesení bylo schváleno

11. Projednání navýšení ceny za palivové dřevo pro cizí odběratele
Z důvodu zvyšování cen energií evidujeme zvýšenou poptávku na odkup palivového dřeva z obecních lesů
převážně od cizích lidí, kteří nemají v obci trvalý pobyt ani zde nevlastní nemovitost.
Zjišťovali jsme cenu za prodej dřeva v okolí, podle našich informací v současné době prodáváme palivové dřevo
za nižší cenu.
Cena ve výši 500 Kč/m3 za měkké dřevo a 700 Kč/m3 za tvrdé dřevo byla schválená usnesením na zasedání
zastupitelstva obce v prosinci 2021 na základě kalkulace. Palivového dřeva byl v posledních letech nadbytek
z důvodu kůrovcové kalamity a odběratelé byli převážně místní občané a chalupáři.
Po předložení nové kalkulace, ve které je zohledněn vysoký nárust cen pohonných hmot atd. vychází náklady na
1 m3 palivového dřeva na cca 500 Kč, jedná se o průměr, záleží na lokalitě a dále na kvalitě dřeva. Za tuto cenu
se prodává měkké dřevo, tvrdé dřevo je vždy dražší.
K dnešnímu dni evidujeme záznam na palivové dřevo – místní a chalupáři ……. 250 plm
cizí žadatelé ………….. 90 plm
Navrhujeme navýšit cenu palivového dřeva ( pouze měkké dřevo ) ve výši 800 Kč /m3 pro cizí odběratele
s platností od 1.7.2022. Jedná se o smluvní cenu pro cizího odběratele.
Návrh usnesení č. :
32./ 29.06.2022 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje navýšení ceny za palivové dřevo pocházející
z obecních lesů pro cizí odběratele ve výši 800,- Kč/m3 + DPH s platností od 1.7.2022.
K dispozici bude pouze měkké palivové dřevo, navýšení ceny platí pro všechny cizí
odběratele bez ohledu na to, kdy byla jejich žádost zaevidována.
hlasování : pro :

6

-proti : 0

-zdržel se hlasování : 0

usnesení bylo schváleno

12. Informace k volbám do zastupitelstva obce
Volby proběhnou ve dnech 23. a 24.9.2022,, tradičně máme 2 volební okrsky – LO + Žďár
Naše obec – volí se 7 zastupitelů – odsouhlaseno usnesením č. 16./14.04.2022 ze dne 14.4.2022
Kandidovat může : jednotlivec, strany, nebo SNK
Sdružení nezávislých kandidátů ( SNK ) si musí určit svého zmocněnce a jeho náhradníka !
Zmocněnec a jeho náhradník jsou uvedeni přímo na kandidátní listině, podepisuje pouze zmocněnec.
Kandidátní listina :
uvádí se jména a příjmení kandidátů, pohlaví, věk – daný ke druhému dni voleb
volební strana může na kandidátní listině uvést až 9 kandidátů (týká se naší obce)
Povinnou přílohou kandidátní listiny jsou :
Prohlášení kandidáta – vlastnoručně podepsané kandidátem
Petice – podepsaná potřebným počtem voličů podporujících kandidaturu SNK
Počet podpisů na peticích uveřejní Registrační úřad na své úřední desce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb
( do 30.6.2022) . Vypočítává se to podle počtu obyvatel a typu kandidátky.
Naše obec měla k 31.12.2022 341 obyvatel ( předpokládám, že údaj je shodný ke dni 1.1.2022 )
SNK nebo strany ….potřebuje 7 % podpisů,
Nezávislý kandidát ….5 % podpisů
Podání kandidátních listin :
nejpozději do 16.00 hodin do 19.7.2022 registračnímu úřadu – MÚ Jilemnice.

13) Zhotovení opravy části venkovního vstupu do KD čp. 53 ve Žďáru u Staré Paky
Z důvodu nezájmu ze strany oslovených firem v roce 2021 se tato akce přesunula do letošního roku.
Poptány 3 firmy – Jiří Kynčl – kamenictví Jilemnice, Jan Grof Nedaříž a VH-stavební práce Studenec.
Výzva č. 3/2022.
Pouze firma Jiří Kynčl nepředložila žádnou cenovou nabídku .
Jan Grof Nedaříž - cenová nabídka 122 314,05 Kč bez DPH
VH-stavební práce Studenec - cenová nabídka 129 255,- Kč bez DPH
Návrh usnesení č. :
33./ 29.06.2022 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje výsledky Výzvy č. 3/2022 na akci
,,Oprava části vstupního schodiště před KD Žďár“ . Pověřuje starostku obce sepsat Smlouvu o dílo
s vítězným uchazečem panem Grofem Janem, Nedaříž, který podal nejnižší cenovou nabídku v částce
122 314,05 Kč bez DPH ( 148 000,- Kč vč. DPH).
hlasování : pro :

6

-proti : 0

-zdržel se hlasování : 0

usnesení bylo schváleno

14. Různé
Obecní úřad nabízí občanům k zakoupení nové upomínkové předměty nebo tašky či různé knihy.
Pozvánka na Krakonošovy letní podvečery, uskuteční se ve dnech 14.7. – 16.7. 2022 na náměstí
v Jilemnici , které pořádá Jilemnicko-svazek obcí.

15. Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným za účast, popřála všem pohodovou dovolenou, krásné prázdniny dětem
a ukončila schůzi zastupitelstva v 21.00 hod.

Zastupitelstvo bere na vědomí :
- kontrolu usnesení z minulého VZ
- zprávu starostky obce

V Levínské Olešnici 4.7.2022

Zapsala : Hradecká Alena

Ověřovatelé zápisu :

Starostka obce :
podepsal
Zdeňka Digitálně
Zdeňka Nosková
2022.09.16
Nosková Datum:
12:33:33 +02'00'

