Zápis z 3. veřejného zasedání obecního zastupitelstva Lev. Olešnice
konaného dne 22.9.2006 v KD Žďár

Přítomni : pp. Lízr, Pospíšilová, Hradecký, Sucharda, Jirásková, Nosková, Machková
Program : dle pozvánek
Starosta obce pan Lízr zahájil toto již poslední veřejné zasedání OZ. Konstatoval, že zasedání bylo
řádně svoláno, program byl doručen do každé domácnosti a dostavili se všichni členové OZ, tudíž
jsou plně usnášenischopní.
Na otázku, zda chce někdo doplnit program či má nějakou připomínku se nikdo ze zastupitelů
nepřihlásil, dnešní zasedání se bude řídit tímto programem.
Zapisovatel : p. Nosková
Komise pro usnesení : předseda - sl. Machková
členové – pp. Hradecký, Jiřiště
Starosta dal hlasovat o složení komise pro usnesení – všichni členové OZ hlasovali kladně
Ověřovatelé zápisu : pp. Jirásková, Sucharda
Starosta provedl kontrolu zápisu z minulého veřejného zasedání, zápis je podepsán ověřovateli, je
k nahlédnutí na OU. Kontrola usnesení – je plněno.
2) Starosta si připravil zprávu o činnosti za volební období 2002 – 2006. Obsahovala jmenovité
složení úřadu, jednotlivých komisí, finančního a kontrolního výboru. Obec má příspěvkovou
organizaci – MŠ a rozpočtovou organizaci – knihovnu.
Činnost OZ – 1 za dva týdny byla pracovní porada – řešení aktuálních záležitostí, sestavování
rozpočtu vždy za kalendářní rok.
4x do roka proběhlo veřejné zasedání. 1 x bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo , na kterém se
hlasovalo o možnosti změny kraje. Na základě podpisové akce občanů OZ rozhodlo, že naše obec
setrvá u libereckého kraje. Všechny zápisy jsou k dispozici na OU.
rok 2002 – volby, sestavení rozpočtu na rok 2003, rekonstrukce MŠ
rok 2003 – oprava cesty na Veselce a Zákopanici. KD Žďár – opravy+ bytový fond, proplacena fa za
byt v hasičárně, v Lev. Olešnici se vybudovala opěrná protipovodňová zeď na Olešce,
přípavy na vybudování tenisových kurtů
rok 2004 -- hydrogeologický ve Žďáře, spoluúčast na opravách Roubenky ve Žďář
rok 2005 -- hydrogeolog. průzkumný vrt ve Žďáře – výsledek negativní, příspěvek na cyklotrasu,
zadán územní plán pro obec – zaplacena záloha
rok 2006 – dobudování knihovny, oprava prašné cesty do Ždírce, zřízení muzea v LO, dlažba na
odpočívadlech, opravy kulturních památek
Starosta vyjmenoval pouze některé významné aktivity, obec samozřejmě také financuje další akce
jako např. náklady na provoz budov a ostat, majetku, financuje dopravní obslužnost, platy
zaměstnanců a zastupitelů atd. Využil také této příležitosti a poděkoval paní účetní Holoušové , která
odchází do důchodu. Představil její nástupkyni paní Crhovou Jitku z Lev. Olešnice.
Celá zpráva je součástí zápisu.
3) Finanční zprávu za toto volební období přečetla paní Jirásková.
Rozpočet OU upravený a pro rok 2006 schválený činil za celé volební období, tj. 2002 až srpen
2006 v příjmech ... ...15 881 208 Kč
ve výdajích ..... 15 384 331 Kč
třída 8 – financování .... 240 000 Kč
Příjmy skutečně přijaté za celé volební období činily 14 762 248 Kč, výdaje 13 505 003 Kč.

Zůstatky na běžných účtech k 31.8.2006 činí :
Komerční banka ...... 1 004 080,19 Kč
ČSOB
......
14 403,24 Kč
na běžném účtu FRB ... 205 633,82 Kč
úvěr činí
........
44 000 Kč
Paní Jirásková ve své zprávě podrobně rezepisuje jednotlivé položky jak příjmové tak výdajové.
Tato zpráva je rovněž součástí zápisu.
Starosta otevřel rozpravu k tomuto budu, nikdo ze členů OZ se nepřihlásil. Dál se pokračovalo
v programu.
4) V důsledku legislativních změn je nutné zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/94 – o příspěvku
pro MŠ , 1/95 – p místních poplatcích, 1/0 – o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a dále
1/94 – Požární řád obce
5) Schválení vyhlášky – o nakládání s komunálním a stavebním odpadem, o místních poplatcích,
požární řád obce
6) Schválení prodeje pozemků dle zveřejněné nabídky – jedná se o pozemky v areálu ZEFY , bývalé
VKT. OZ prodej odsouhlasilo, ale aby se předešlo případnému spekulativnímu jednání, je prodej
pozemků podmíněn nabytím vlastnictví budov stojících na těchto pozemcích.
Dále proběhne odkoupení pozemku u Kalkusů, KD Lev. Olešnice, u hřbitova ve Žďáře, u hasičské
zbrojnice ve Žďáře. Sepsáním smluv starosta obce pověřil Pozemkovou kancelář v Nové Pace.
7) Kontrola plnění NPO (nápravných opatření ) - na jaře t.r. proběhl na obci audit hospodaření, který
provedl pracovník libereckého kraje. Shledal některé nedostatky a nařídil jejich nápravu.
Místostarostka obce paní Pospíšilová přečetla opatření k nápravě – jednotlivé body splněny.
8) Různé – starosta seznámil přítomné, že obec dostala nabídku na členství v akční skupině MAS
“Přijďte pobejt” . Členstvím ve skupině je možné získat finanční prostředky pro obec na různé akce.
OZ již s tímto návrhem bylo seznámeno na své pacovní schůzce a se členstvím souhlasí.
Dále starosta vedl jednání s pracovnicí pozemkového fondu o vypořádání cest. Je možné převést
bezúplatně cestu u hřbitova v Lev. Olešnici do majetku obce a cesty ve Ždáře budou předmětem
dalšího jednání.
9) Diskuse – Lízr Jiří – jak je to s domem s pečovatelskou službou
odp. starosta – pozemek je zakoupen, proběhla jednání při sestavování rozpočtu a členové OZ došli
k závěru, že by provoz tohoto objektu byl velice nákladný a nad finanční možnosti obce. Další
rozhodnutí bude na novém zastupitelstvu
p. Pospíšilová – svoz odpadu – vedla pracovní skupinu, která se touto problematikou zabývala
bude se jezdit 1 za 14 dní, zavedl se tříděný odpad – barevné rozlišení pytlů, proběhnou jednání o
sloučení některých domácností
p. Zahradní Jiří – přečetl svůj příspěvek, ve kterém velice negativně hodnotí práci členů
zastupitestva , navrhl sespsání smlouvy o využívaní majetku , dále vyzval místní občany o zvolení
osadního výboru, vyzval k neúčasti v komunálních volbách
odp. starosta - na tuto kritiku již nebudu reagovat, pan Zahradník takovéto dopisy psal na všechny
možné instituce a obecní úřad mu písemně na jeho připomínky a stížnosti odpovídal.
p. Nosková – jako členka OZ nesouhlasím s tím, co jste tady přečetl. Při sestavování rozpočtu se
berou v úvahu potřeby Žďáru , každý člověk vidí, ce se ve Žďáru všechno vybudovalo. Zbytečně
způsobujete mezi lidmi nepříjemnosti.
p. Sucharda - místní hasiči v Olešnici také nemají sepsanou s obcí žádnou smlouvu a různé činnosti
pro obec dělají zcela zdarma.
ing. Jiřiště - vyslovil obavy ohledně cesty do Ždírce
odp. starosta – ví u této cesty o nedostatcích, ale ještě neproběhla kolaudace
p. Lízr Jiří – jak je to s neplatiči
odp. starosta – většina dluhů je již srovnána, na zbývající ch se se pracuje

10) Slečna Machková přečetla návrh na usnesení, z členů OZ nikdo nemá žádné připomínky a všichni
souhlasí s navrženým usnesením, které bylo tímto přijato.
11) Na závěr tohoto zasedání starosta slavnostně předal bratrům Peterkovým ocenění - výroční
plaketu Svazku Jilemnicko – “Krakonoš chválí “
Starosta řekl, že naše obec je součástí sdružení Jilemnicko, které každý rok vyhlašuje a oceňuje
nejlepší podnikatele v regionu plaketou.
OZ na vrhlo právě firmu bratří Peterkových ze Žďáru .
Starosta jim za všechny popřál hodně zdraví a pracovních úspěchů. ,
Protože program dnešního zasedání byl vyčerpán, starosta poděkoval všem přítomným a schůzi
ukončil.

Zapsala : Nosková Zdenka
V Levínské Olešnici dne 28.09.2006

Ověřovatelé zápisu :

