Zápis ze 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Levínská Olešnice
konaného dne 6.2. 2017
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. Zápis z minulého veřejného zasedání byl vyhotoven a je
k nahlédnutí na obecním úřadě.
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, D.
Peterka je omluven a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. ( Příloha č.1)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla ověřovatele zápisu paní A. Hradeckou a paní H. Hákovou. a zapisovatelem pana L.
Jiřiště.
Před hlasováním dala možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu paní Alenu Hradeckou a paní Hanu Hákovou,
zapisovatelem určuje pana Lubomíra Jiřiště
Výsledek hlasování :

pro : 6

-

proti 0

-

zdržel se hlasování 0,

usnesení č. 1./6. 2.2017 zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu paní Alenu Hradeckou a paní
Hanu Hákovou, zapisovatelem určuje pana Lubomíra Jiřiště bylo schváleno

2. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu podle pozvánky a před hlasováním dala možnost
vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, jmenování zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
Zpráva starostky obce
Zpráva Inventarizační komise obce
Dodatek č. 8 ke Směrnici o poskytování cestovních náhrad
Plán činnosti finančního a kontrolního výboru zastupitelstva na rok 2017
Jmenování komise pro výběrová řízení na rok 2017 – 2018

Schválení provozního řádu víceúčelového hřiště, sazebníku úhrad
Vyúčtování cenové kalkulace – odpady, vodné, kompostování
Smlouva o právu provést stavbu – autobusová zastávka v Levínské Olešnici
Revokace usnesení č. 49./13.10.2016 a schválení upraveného Plánu zimní údržby
Žádosti : - příspěvek na varhany do chrámu Sv. Víta v Praze
- vyvěšení Tibetské vlajky na budově úřadu
14. Různé, závěr
9.
10.
11.
12.
13.

Zastupitelka paní Hradecká vznesla návrh na vyřazení z programu bodu č.10 o revokaci usnesení k Plánu
zimní údržby na období 2016/2017, usnesení je platné a schválené a nevidí důvod k jeho revokaci.
p. starostka – vysvětlila důvody, které vedou k potřebě revokace usnesení – např. vyhrnování spojky u
ZEFY, u které jsou problémy s údržbou, související mj. s komplikovanými vlastnickými vztahy, dále
dořešení vyhrnování soukromých cest a obecních cest k rekreačním objektům.
p. místostarosta – podle jeho názoru je třeba plán upravit, doplnit a zpřesnit a je pro zachování tohoto bodu
v programu
p. Votoček – také je pro zachování bodu na programu
p. Martinek – je pro ponechání bodu na programu
p. starostka – je také pro a nabádá, aby členové obecního zastupitelstva pečlivě četli schvalované materiály
p. Hradecká – jen proti, jak vyjádřila v návrhu
p. Háková – je pro ponechání bodu na programu
p. Kvetková – je v plánu také cesta u naší nemovitosti?
p. starostka – ano, je to obecní cesta
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje navržený program ( Příloha č.2 )
Výsledek hlasování:

pro : 5

-

proti

1 (A. Hradecká)

-

zdržel se hlasování

0,

usnesení č.2./6.2. 2017 zastupitelstvo obce schvaluje navržený program ( Příloha č.2 ) bylo schváleno

3. Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
Přednesla paní Alena Hradecká
Usnesení č. 50/19.12.2016 – 55/19.12. 2016….. Splněno
Usnesení č. 56/19.12.2016 – pronájem obecních pozemků dle Oznámení č.3/2016: 6 pachotvních smluv
uzavřeno, zbývá podepsat jedna.
Usnesená č.57/19.12.2016………………………Splněno
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání.
4. Zpráva starostky obce
Starostka přednesla zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání.
Zmínila např. rozpracované a podané žádosti o dotační podporu – na nové dopravní auto pro hasičskou
jednotku, na modernizaci kuchyně v KD Žďár, opravu cesty ve Žďáru, opravu historické zbrojnice v L.O.
Na přelomu roku proběhla inventarizace majetku obce, podrobnější informace budou v samostatném bodu.
V souvislosti s digitalizací katastrálních map probíhá upřesňování hranic – geodetickým vytyčením u

některých obecních pozemků (např. v minulosti oplocených). Dle zákona o obcích bude zveřejněn záměr
jejich prodeje. Byl schválen a postupně je naplňován rozpočet obce na rok 2017, aktuálně probíhá příprava
akce zateplení stropu nad sálem v KD L.O. V loňském roce se konalo 6 veřejných zasedání OZ 25.2. 2016
(7zast., 9hostů), 19.5. (7 zast., 9hostů), 29.6. (7 zast., 8 hostů), 22.7. (6 zast., 11 hostů), 13.10,(6 zast., 8
hostů), 19.12. (6 zast., 6hostů) Pravidelně se konaly také pracovní porady zastupitelstva (celkem 16x)..
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starostky obce.
5. Zpráva Inventarizační komise obce
Místostarosta přednesl Závěrečnou inventarizační zprávu z inventarizace majetku obce Levínská
Olešnice (Příloha č.3)
Předsedající dala před hlasováním možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Nárh na usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečnou inventarizační zprávu obce (příloha č.3)
Výsledek hlasování:
pro : 6 -proti 0, -zdržel se hlasování 0,
usnesení č. 3./6. 2. 2017 zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečnou inventarizační zprávu obce
(příloha č.3) bylo schváleno

6. Dodatek č. 8 ke Směrnici o poskytování cestovních náhrad (Příloha č. 4).
Starostka seznámila přítomné s novelizovanou Vyhláškou MPSV ČR, která pravidelně upravuje cestovní
náhrady na služebních cestách zaměstnanců, např. stravné se oproti minulému roku zvyšuje ze 70Kč na
72Kč za cestu v trvání 5-12hodin apod. Toto je potřeba zohlednit ve Směrnici obce Levínská Olešnice
Dodatkem č.8
Předsedající dala před hlasováním možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh na usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 8 ke Směrnici o poskytování cestovních náhrad
(Příloha č. 4).

Výsledek hlasování:
pro : 6 -proti 0, -zdržel se hlasování 0,
usnesení č. 4./6. 2. 2017 zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 8 ke Směrnici o poskytování
cestovních náhrad (Příloha č. 4) bylo schváleno

7. Plán činnosti finančního a kontrolního výboru zastupitelstva na rok 2017 (Příloha č. 5).
Starostka uvedla tento bod komentářem, že činnost výborů upravuje zákon o obcích a je součástí otevřenosti
fungování obce
H. Háková přednesla plán činnosti finančního výboru zastupitelstva

A. Hradecká přednesla plán činnosti kontrolního výboru zastupitelstva
Předsedající dala před hlasováním možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh na usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje Plán činnosti finančního a kontrolního výboru zastupitelstva
na rok 2017 (Příloha č. 5).
Výsledek hlasování:

pro : 6

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0,

usnesení č. 5./6. 2. 2017 zastupitelstvo obce schvaluje Plán činnosti finančního a kontrolního výboru
zastupitelstva na rok 2017 (Příloha č. 5) bylo schváleno
8. Jmenování komise pro výběrová řízení na období 2017-2018
Starostka vysvětlila přítomným funkci výběrové komise, obec má plánovaných několik investičních akcí, při
nichž bude třeba transparentně vybírat zhotovitele. Komise posuzuje došlé nabídky, kontroluje jejich
správnost, úplnost, stanovuje pořadí a doporučí vybraného zhotovitele. Navrženi jsou: Z. Nosková,
H.Háková, A.Hradecká, T.Martinek, D. Peterka a L. Jiřiště. Počet členů komise musí být lichý a pro některé
řízení je možné jednoho člena nahradit expertem na daný obor zakázky.
Předsedající dala před hlasováním možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje jmenování komise pro výběrová řízení na rok 2017-2018
v tomto složení: Zdeňka Nosková, Lubomír Jiřiště, Tomáš Martinek, Dušan Peterka,
Hana Háková
Výsledek hlasování:
pro : 6 -proti 0, -zdržel se hlasování 0
usnesení č. 6./6. 2. 2017 zastupitelstvo obce schvaluje jmenování komise pro výběrová řízení na rok
2017-2018 v tomto složení: Zdeňka Nosková, Lubomír Jiřiště, Tomáš Martinek, Dušan Peterka,
Hana Háková bylo schváleno

9. Provozní řád víceúčelového hřiště v L. Olešnici a dětského hřiště ve Žďáru a Sazebník úhrad
Starostka shrnula, že v minulém roce byla vybudovaná v obci 2 hřiště, je potřeba stanovit jasná pravidla
jejich správného užívání, což řeší provozní řády. U víceúčelového hřiště bude např. dále platit bezplatné
užívání, přednostní pro občany naší obce, max. využití na 2 hodiny v kuse, pouze pro rekreační sportování a
ne pro pravidelné tréninky sportovních klubů. U dětského hřiště budou probíhat pravidelné kontroly a
revize.
p. S. Votoček – provozní řády budou předpokládám umístěny na webových obce, za mě hlavně dbát na
bezpečnost
p. starostka – ano, budou umístěny na webu a zároveň na hřištích. Užívání obou hřišť je na vlastní nebezpečí
Předsedající dala před hlasováním možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh na usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje provozní řád víceúčelového hřiště v Levínské Olešnici a dětského hřiště ve
Žďáru
Výsledek hlasování:
pro : 6 -proti 0, -zdržel se hlasování 0,
usnesení č. 7./6. 2. 2017 zastupitelstvo obce schvaluje provozní řád víceúčelového hřiště v Levínské
Olešnici a dětského hřiště ve Žďáru bylo schváleno
Sazebník úhrad
Starostka představila přítomným hlavní body doplněného sazebníku, který obsahuje služby kopírování či
pronájem obecních budov. Nově bude do pronajímaných prostor zařazena také klubovna v KD L. O.
Starostka neměla doposud informace, kdo je z řad mládeže zodpovědný za svěřené prostory a uživatele,
podle informací využívání klubovny bylo ze strany mládeže minimální.. Poslední kapkou byl incident při
silvestrovských oslavách, kdy byla způsobena škoda na obecním majetku. Z těchto důvodů odmítá nést
plnou odpovědnost za provozování a užívání klubovny mládeží bez jasně daných pravidel. Klubovna bude
k dispozici veřejnosti či spolkům na základě podané žádosti o pronájem. Sazebník bude uveřejněn na
webových stránkách
Předsedající dala před hlasováním možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh na usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje Sazebník úhrad obce Levínská Olešnice
Výsledek hlasování:
pro : 6 -proti 0, -zdržel se hlasování 0,
usnesení č. 8./6. 2. 2017 zastupitelstvo obce schvaluje Sazebník úhrad obce Levínská Olešnice bylo
schváleno
10. Vyúčtování cenové kalkulace – odpady, vodné, kompostování, energie
Místostarosta prezentoval a doplnil komentářem statistiky produkce odpadů, jejich nákladů, odměn za
třídění atd.
Např. srovnání produkce směsného odpadu za rok 2015 60,93t a za rok 2016 59,86t nárůst v množství
tříděných nápojových kartonů, srovnatelná výše odměn za třídění 30-35tis. Kč/rok/obec.
Starostka připravila podklady ke kompostování bilance za roky 2016 a 2015, které je zajišťováno v rámci
svazku Jilemnicko-svazek obcí. Zopakovala možnost bezplatného odběru kompostu, které je uznaným
certifikovaným hnojivem.
Prezentovala bilanci kalkulací vodného – v pololetí roku 2015 úprava smluvních podmínek a ceny, která
zůstává i na rok 2017 : 25Kč/m3 pro trvale bydlící a 32Kč/m3 pro chalupáře.
Výsledek hospodaření + 99.568, ale do bilance je nutné započíst také částku - 299 956,-Kč Plán obnovy
vodovodu, kterou nařizuje MZe ČR.
p. Kalkusová – ta kompostárna je u Panenky Marie? Co představují odměny u vodovodu 65.000.-Kč/rok ?
p. starostka – ano, tam je kompostárna, je zamčená, pokud někdo bude mít zájem o kompost, nahlásí to na
OÚ. Částka 65.000.-Kč jsou mzdy správce vodovodu v obou částech obce
p. A.Lízr – nejsem moudrý z čísel, co znamená 299 956.-Kč na obnovu, to jsou peníze, které na účtu jsou,
nařizoval jsem to účetní dělat ještě za mého působení a na účtu tedy peníze jsou. 300.000.-Kč/rok na obnovu
je nesmysl, to by byly 3mil za 10 let.

p. starostka – Pokud vezmeme příjem (poplatky) a odečteme výdaje ( dle tabulky) , vychází nám zisk
99 568,- Kč. Musíme ale od toho ještě odečíst částku na obnovu vodovodu , což je zákonná povinnost.
Bližší informace zjistíme u paní účetní a na dalším veřejném zasedání upřesníme.
Starostka dále prezentovala bilanci účtů za el. energii. Na jaře 2015 jsme ukončili odběr energií u ČEZu,
nově společnost FONERGY. Ve srovnávací tabulce je vyčíslená úspora ve výši 30 589,- Kč za předchozí
účtovací období. Za minulé účtovací období budeme znát výsledky v měsíci červnu.
p. starostka – ceny za odpady, psy, vodné a stočné zůstávají v platnosti pro tento rok stejné
p. Meduna – jak se zjišťují údaje o hmotnosti směsného odpadu, vyplatí se vůbec méně odevzdávat do
popelnic
p. místostarosta – zřejmě se nějak váží auto před a po svozu
p. starostka – tak to není, máme nastavený 14 denní svoz a platby jsou za popelnice, nic se neváží
p. Kvetková – jak často se vyváží kontejnery za tříděný odpad, bývají dost často plné a kolem je nepořádek
p. starostka – frekvence vývozu PET lahví je v letním a zimním režimu, firma si svoz dělá sama. Odvoz
nádob na sklo a papír je na zavolání. Nesouhlasím s tím, že je kolem kontejnerů nepořádek, pan Hradecký
se o čistotu kolem kontejnerů stará, podle potřeby papír sešlapává, někdy je nutné také přetřiďovat i žluté
kontejnery.
p. Kvetková – kontejner na PET lahve nejde otevřít a nebylo by možné uvažovat o centrálním boxu na
ukládání pytlů s tříděným odpadem ? Mají to např. v Karlově. Jinak se musí pytle dlouho skladovat v domě
a smrdí.
p. starostka – otevírání prověříme a systém do boxů má nevýhody (sníh, zvěř) Snažíme se o čistotu obce a
navíc ohrádky plné pytlů by nevypadaly pěkně. Hasiči pytle poslední pátek v lichém měsíci svezou a obce
jsou uklizené. Současný systém vyhovuje a lidé jsou na něj zvyklí.
p. Hradecký – žluté pytle se v mrazu a sněhu rozpadají
p. Kvetková - jak to dělají chalupáři ?
p. starostka – např. se domlouvají se sousedy
p. místostarosta –poděkoval za podnět, určitě je v pořádku, že občané na veřejném zasedání dávají podněty
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyúčtování cenové kalkulace – odpady, vodné, kompostování,
energie
11. Smlouva o právu provést stavbu autobusové zastávky v Levínské Olešnici (p.p.č. 39, k.ú. Levínská
Olešnice)
Starostka seznámila přítomné se záměrem postavit u bytovek dřevěnou autobusovou zastávku a představila
hlavní body smlouvy s A. Rakem a I. Reischigovou – bezplatně, na 20 let,
Předsedající dala před hlasováním možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
p. Kalkusová – to je tam u Sedláčkova domu
p. starostka – to je v místě smrčků před jejich dílnou, zastávka bude dřevěná, podobná těm stávajícím
p. Votoček – v původním návrhu smlouvy bylo 25 let, proč je teď 20 let ?
p. starostka – ano, dnes přišel e-mail od pana Raka, upřesňuje dobu trvání smlouvy na 20 letech
Návrh na usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu autobusové zastávky v Levínské
Olešnici (p.p.č. 39, k.ú. Levínská Olešnice)
Výsledek hlasování:

pro : 6

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0,

usnesení č. 9/6. 2. 2017 zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu autobusové
zastávky v Levínské Olešnici (p.p.č. 39, k.ú. Levínská Olešnice) bylo schváleno

12. Plán zimní údržby 2016/2017
Starostka shrnula, že o tomto bodu už se hovořilo na začátku zasedání.
Předsedající dala před hlasováním možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
p. Čepelák – proč se vyhrnuje travnatá cesta až k Bachtíkovým, seje tam každý rok trávu a radlice to zničí
p. starostka – mělo by se vyhrnovat jen k plotu, kde je obecní cesta, upozorníme p. Čermáka, který pluhuje
p. Hradecká – myslím si, že by se měly pluhovat o soukromé cesty k trvale obydleným objektům
p. starostka – toto bych už neotevírala, v plánu je toto ošetřeno výjimkami pouze ve veřejném zájmu
p. Hradecká – pořád si myslím, že někde se celkem zbytečně vyhrnují obecní cesty i k chalupám a
soukromé cesty k trvale bydlícím ne
p. Kalkusová – v Nedaříži podle mého povědomí také vyhrnují soukromé cesty
p. starostka – nevím o tom
p. Hradecký – je problém s některými cestami, které se dlouho nevyhrnují a potom už je pozdě, sníh je
slehlý, zmrzlý a Čermák zapadne
p. místostarosta – schválil bych Plán tak jak byl přepracován, zima ukázala nějaké jeho slabiny a k detailům
se můžeme vrátit před další sezónou
p. starostka – drobné cesty a cesty do obecních lesů je třeba dořešit v klidu po sezóně
Návrh na usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje Revokaci usnesení č.49/13.10.2016 a upravený Plán zimní
údržby na sezónu 2016/2017 (Příloha č.7)
Výsledek hlasování:

pro : 4

-proti 1 (A.Hradecká),

-zdržel se hlasování 1(S. Votoček),

usnesení č. 10/6. 2. 2017 zastupitelstvo obce schvaluje Revokaci usnesení č.49/13.10.2016 a upravený
Plán zimní údržby na sezónu 2016/2017 (Příloha č.7) bylo schváleno

13. Žádosti o příspěvek od obce, žádost o vyvěšení Tibetské vlajky
Varhany do chrámu sv. Víta v Praze
Starostka prezentovala žádost prostřednictvím dopisu SMO ČR o příspěvek 1Kč/občana na varhany do
chrámu sv. Víta v Praze, mezi prvními přispěla Praha 1mil. Kč
Předsedající dala před hlasováním možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
p. Martinek - nepřispěl by, Praha by měla podle počtu obyvatel o cca 250 tis. víc a ještě se vybírá vstupné
p. Hradecká – je proti, stále chodí nějaké žádosti o příspěvek
p. starostka – přispěla by, jedná se o symbolickou částku a podpoříme dobrou věc
p. Votoček – přispěl by
p. místostarosta – jsem pro, jedná se o symbolické přihlášení k národnímu kulturnímu a historickému
dědictví, 1Kč na občana je opravdu symbolická
p. Čepelák – je to církevní, tak ať si zaplatí
p. Kvetková – chrám není jen církve a ještě mám dotaz, jestli si obec může takovéto dary odečíst z daní
starostka – nevím, zda se to dá odečíst, otázka spíše na paní účetní.

Návrh na usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na varhany do chrámu sv. Víta v Praze
ve výši 1.-Kč/obyvatele
Výsledek hlasování : pro : 3 -proti 3 (A. Hradecká, H. Háková, T.Martinek) -zdržel se
hlasování 0,
Návrh usnesení nebyl přijat.
Příspěvek na činnost Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí
Starostka prezentovala žádost o příspěvek ve výši 10.000.-Kč/rok na terénní pečovatelskou službu pro 1
občana L. Olešnice, služby Diakonie tak mohou využívat občané Jilemnicka. Jedná se o individuální dotaci
bez možnosti opakování v daném roce. ORP Jilemnice má vytvořenou základní síť poskytovatelů sociálních
služeb, ve které je zaregistrovaná Diakonie. Požadavek 10 000,- je spočítán na základě kvalifikovaného
odhadu finančních nákladů na zajištění soc. služeb na rok 2017 v naší obci. Připravuje se elektronický
systém poskytovatelů, obec tak bude moci kontrolovat, kolik skutečně stojí poskytování jednotlivých služeb.
Předsedající dala před hlasováním možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
p. Kalkusová – vím, že občané jim také za služby něco platí
p. starostka – ano, u osobní asistence a pečovatelské služby je tam stále spoluúčast klientů viz zákon o
sociálních službách č. 108/2006 Sb. + prováděcí vyhláška - ceník
p. místostarosta – pro mé rozhodnutí bych potřeboval vědět více o struktuře nákladů a charakteru služeb
p. starostka – jedná se o návštěvy 3x týdně, osobní asistence
p. Votoček - jsem proti příspěvku 10.000.-Kč
Návrh na usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000.-Kč
Diakonii ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí na provozní náklady poskytovaných
sociálních služeb
Výsledek hlasování : pro : 1
zdržel se hlasování 1 (L. Jiřiště),
Návrh usnesení nebyl přijat.

-proti 4 (S. Votoček, A. Hradecká, H. Háková, T.Martinek) -

Žádost o vyvěšení Tibetské vlajky
Starostka představila žádost sdružení Lungta o vyvěšení vlajky Tibetu 10. 3. 2017 na budově obec. úřadu.
Předsedající dala před hlasováním možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
p. A. Lízr – myslí si, že je to opičárna, zdržujeme jednání nepodstatnými záležitostmi
p. Čepelák – myslí, že nejsou dostatečné a přesné informace o tom všem
p. místostarosta – je pro vyvěšení, podle jeho názoru nejde o nevhodné politické gesto, ale o symbolické
vyjádření solidarity s utlačovaným národem a právem na sebeurčení a kulturní a náboženskou svobodu
p. Meduna – uvedl citát a svůj souhlasný postoj s vyvěšením jako výraz vzdoru proti čínskému tlaku v řadě
oblastí života
p. Martinek- chápe to jako politiku a on je apolitický
starostka – měli bychom se věnovat našim obecním záležitostem, vyšší politiku přenechat jiným.Už
v minulých letech jsme žádost nepodpořili, ale žádost je zařazena na program jednání z důvodu ujasnění, jak
k žádosti přistoupíme do konce volebního období.

Návrh na usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje zapojení obce do akce Vlajka pro Tibet a vyvěšení Tibetské vlajky
na budově obecního úřadu s platností do konce volebního období
Výsledek hlasování : pro : 1 -proti 4 (Z. Nosková, A. Hradecká, H. Háková, T.Martinek) zdržel se hlasování 1 (S. Votoček),
Návrh usnesení nebyl přijat.
14. Různé
Starostka rekapitulovala další informace, které byly součástí letáčku občanům – poplatky, zpráva finančního
úřadu, Tříkrálová sbírka, Zákaz návštěv v jilemnické nemocnici
p. Hanuš – znamená to, že od finančního úřadu už nebudou chodit složenky?
p. starostka – budou chodit, toto je služba na vyžádání
p. Meduna – je nutné začerňovat jména v zápisech na internetu? Člověk se potom skoro nic nedozví.
p. starostka – pokud je zápis zveřejněn, tak se musíme řídit zákonem o ochraně osobních údajů, jinak je
napadnutelné. V celém znění je zápis k dispozici na obecním úřadě.
p. Kvetková – dotaz proč jsou přesunuty termíny veřejných zasedání na dny mimo pátek a ještě bych měla
podnět, jestli by nebylo možné uveřejňovat prezentace z veřejných zasedání na internetu, přesunem na
všední dny mimo pátek se nemá možnost dostavit na zasedání a prezentace jsou pěkně udělané
p. starostka – zákon o obcích stanoví povinnost svolat zastupitelstvo nejméně jednou za 3 měsíce, ale už
dále neurčuje který to má být den v týdnu. Termíny zasedání plánujeme podle časových možností
zastupitelů, abychom zajistili usnášeníschopnost. Prezentaci připravuji nad rámec povinností a neuvažuji o
tom, že bychom ji zveřejňovali na webových stránkách. Každý má možnost přijít na veřejné zasedání pro
úplné informace, pokud ne, potom je možné si dojít na obec a nahlédnout do listinné podoby zápisu.
V případě dotazů jsme plně k dispozici.
p.Samková- Pěkná – ráda bych zde veřejně uvedla, že výsadbu keřů za plotem na obecním pozemku nedělali
vědomě, jak bylo uvedeno v dopise od paní starostky a hájila tak naše dobré jméno
p. starostka – toto zastupitelstvo má snahu vyřešit téměř 20 let starou záležitost ohledně zaplocení obecních
pozemků, živý plot jste sázeli před pár lety a opět na obecním pozemku, měla jsem od vás různé informace,
ale rozhodně ne takovou, že jste nevěděli, že pozemek za plotem už není Váš.
p. Samková-Pěkná– ještě bych se chtěla vyjádřit k hrozné situaci se znečištěním obce psími exkrementy a
navrhnout řešení např. v instalaci pytlíků jako mají třeba v Čisté
starostka – volné pobíhání psů a znečišťování jsme už řešili, obec může mít schválenou vyhlášku, ale pokud
nebudeme znát majitele psů, kteří by vyhlášku porušili, tak se nic neřeší. Myslím si, že situace není tak
hrozná, po vsi už nepobíhá tolik psů jako v minulosti. Toto je třeba řešit spíše domluvou neukázněným
majitelům psů, dáme na webovky upozornění, aby si každý po psech exkrementy uklízel. Pokud o někom
víte, koho se to týká, tak to řekněte.
p. Samková-Pěkná – no to přece nemůžu
p. Martinek – podstatná je vymahatelnost vyhlášky
p. Kalkusová – já si vždycky po svých psech uklízím a nejenom po nich. Kdo si neuklízí, jsou Mikolandovi
a Holanďani.
p. místostarosta – v tuto chvíli těžko nalezneme shodu na nějakém 100% účinném řešení a určitě je
v pořádku, že občané na veřejném zasedání dávají podněty

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a ukončila schůzi zastupitelstva ve 20.45 hod.
V Levínské Olešnici 13. 2. 2017
Zapsal : Jiřiště L.
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Starostka obce:

