Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Levínská Olešnice
konaného dne 26. 10. 2021
Místo konání: Kulturní dům Levínská Olešnice – zasedací místnost
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, webových stránkách, plakátovacích plochách a tištěné pozvánce.
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatovala, že je přítomno všech 7 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je usnášeníschopné. ( příloha č.1)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla ověřovatelé zápisu pana M. Sankota a paní S. Vagenknechtovou a zapisovatelku slečnu Janu
Crhovou . Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
Návrh usnesení č.
55./ 26.10.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice navrhuje za ověřovatele zápisu pana Sankota Marka a
paní Vagenknechtovou Soňu , zapisovatelkou určuje slečnu Janu Crhovou
hlasování : pro : 7

-proti - 0 -zdržel se hlasování - , 0

usnesení bylo schváleno

Předsedající konstatovala, že byl pořízený zápis z minulého veřejného zasedání ze dne 21.9.2021, byl podepsán
ověřovateli zápisu a starostkou obce, nebyly k němu vzneseny žádné připomínky, tudíž je považován za schválený.
Bude zveřejněn v anonymizované podobě na webových stránkách obce, dále je do něho možné nahlédnout na
obecním úřadě v úředních hodinách.

2. Uvolněný mandát v zastupitelstvu obce, nastoupení náhradníka volební strany č. 2 SNK Žďár, složení slibu
Starostka
Zastupitel p. Meduna podal rezignaci na post zastupitele. Svoji rezignaci zdůvodnil tím, že je kritizován od
místních občanů za své, údajně špatné hospodaření a dále se cítí být po třech letech v zastupitelstvu vyčerpaný.
Důvody své rezignace podrobně zveřejnil na webových stránkách SDH Žďár u Staré Paky.
Předsedající konstatovala, že rezignace je závažný krok, který nelze vzít zpět.
Předsedající poděkovala přítomnému p. Medunovi za jeho práci v zastupitelstvu.
Po přijetí rezignace zastupitele se postupuje dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev a na uvolněné
místo nastupuje náhradník ze zvolených kandidátů strany č. 2 SNK Žďár. (Sdružení nezávislých kandidátů)
Předsedající přečetla slib a náhradník pan Lízr Pavel slovem ,,Slibuji“ a jeho podpisem se stal právoplatným
novým členem zastupitelstva obce Levínská Olešnice.
3. Schválení programu
Předsedající seznámila s návrhem programu podle pozvánky, vznesla dotaz zda má někdo nějaký návrh na doplnění.
Nikdo se nepřihlásil, předsedající vznesla návrh na rozšíření programu o jeden bod
Návrh usnesení č. :
56./ 26.10.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje doplnění programu o tento bod :
- Projednání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem
,,Obec Levínská Olešnice – dostavba obecního vodovodu“

hlasování : pro : 7

-proti- 0 , -zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

Program :
1.
Zahájení, jmenování zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu
2.
Uvolněný mandát v zastupitelstvu obce, nastoupení náhradníka volební strany č. 2 SNK Žďár, složení slibu
3.
Schválení programu
4.
Volba předsedy finančního výboru
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Rozhodnutí o odměně za výkon funkce neuvolněného zastupitele
Kontrola usnesení z minulého VZ
Zpráva starostky obce
Plán zimní údržby na zimní sezonu 2021/2022, projednání Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 12/2018 na
provádění zimní údržby
Projednání Smlouvy o výkonu autorského dozoru s firmou IKKO Hradec Králové, s.r.o. na akci ,,Dostavba
vodovodu Levínská Olešnice“
Majetkové záležitosti obce – nabytí pozemku p.č. 112/3 k.ú. Levínská Olešnice odděleného od pozemku
p.č. 112/1 k.ú. Levínská Olešnice
Projednání nabídky na dodání a instalaci nerezové digestoře do kuchyně v MŠ LO
Projednání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem ,,Obec Levínská Olešnice –
dostavba obecního vodovodu
Různé
Závěr

Návrh usnesení č. :
57./ 26.10.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje navržený program (Příloha č. 2)
hlasování : pro : 7

-proti- 0 , -zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

4. Volba předsedy finančního výboru
Za odstupujícího zastupitele p. Medunu, který byl předsedou finančního výboru předsedající navrhla p. Lízra.
Žádný jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení č. :
58./ 26.10.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje do funkce předsedy finančního výboru pana
Lízra Pavla
hlasování : pro : 7,

-proti – 0,

-zdržel se hlasování – 0,

usnesení bylo schváleno

5. Rozhodnutí o odměně za výkon funkce neuvolněného zastupitele
Předsedající navrhla ponechání odměny ve výši 1 250 Kč za měsíc, jedná se o stejnou odměnu, kterou pobíral pan
Meduna. Odměny jsou vypláceny neuvolněným zastupitelům dle NV č. 318/2017 a schválením na ustavujícím
veřejném zasedání.
Návrh usnesení č. :
59./ 26.10.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice stanovuje odměnu ve výši 1 250,- Kč pro
neuvolněného člena zastupitelstva obce Levínská Olešnice pana Lízra Pavla s platností od 1. listopadu 2021,
podle ustanovení § 84 odst. 2 písmeno n) ve spojení s ustanovením § 72 odstavec 2 zákona o obcích
hlasování : pro :

6,

-proti- 0 , -zdržel se hlasování – 1 (p. Lízr),

usnesení bylo schváleno

6. Kontrola usnesení z minulého VZ
Zprávu pro zastupitele obce si připravila předsedkyně kontrolního výboru p. Hradecká. Zastupitele berou její zprávu
na vědomí.
Usnesení č. 52. - 54./ 21. 9. 2021 splněno.

7.
Zpráva starostky obce
Starostka obce přítomné seznámila s činností a chodem obce od minulého veřejného zasedání konaného dne
21. září 2021.
V tomto období se konaly přípravy na parlamentní volby, jejichž výsledky jsou k nahlédnutí na stránkách obce.
Proběhlo odvodnění komunikace u bytovek, kdy nebyl dodržen termín dokončení zakázky, s firmou tak řešeno
penále za nedodržení termínu.
Pasport veřejného osvětlení je téměř dokončen.
Probíhá grafické zpracování nové infotabule umístěné v parku u OÚ, byly vzneseny připomínky, firma tak provádí
úpravy.
Probíhá rekonstrukce pohostinství v KD Levínská Olešnice
Včera byla odeslána žádost o dotaci na SZIF HK na opravu lesní cesty p.č. 598 ve Žďáru, lokalita Pod Slavíkovým
kopcem.
Dostavba vodovodu – probíhá jednání s vítězným zhotovitelem zakázky, stavebním dozorem a firmou ERV Jaroměř a
IKKO HK o termínu zahájení stavby.
Strategický dokument POV a strategický dokument rozvoje sportu – zaslaný návrh finální verze, který bude ze strany
obce připomínkován.
V obou obcích probíhalo dotazníkové šetření, jak se našim občanům a chalupářům v obci žije, výsledky už máme
k dispozici a budou zveřejněny na stránkách obce.
Majetkoprávní záležitosti – prodej pozemků v k.ú. Žďár, probíhá podpis kupní smluvy a následně bude podán návrh
na vklad na katastr nemovitostí
Proběhlo místní šetření na pozemku parc. č. 210 v k.ú. Levínská Olešnice, kdy bylo zjištěno, že okolní vlastníci
neoprávněně zabrali část pozemku obce. S vlastníky bude probíhat jednání o uvedení do původního stavu, popř.
možném odprodeji.
Dne 10. 10. 2021 proběhlo vítání čtyř nových občánků obce. Nové občánky také přivítaly děti z místní mateřské
školky pěkným vystoupením.
Lesní hospodářství – neustále probíhají práce v likvidaci kůrovcové kalamity. Proběhlo sázení nových stromků,
poděkování všem, kteří se zúčastnili a pomohli.
Odpadové hospodářství – od 1. dubna 2022 bude zajištěn svoz odpadů od nově vzniklé společnosti EKO Jilemnicko,
s.r.o., kterou založilo všech 21 obcí v rámci Jilemnicko- svazek obcí. Stávající sběrné nádoby budou od společnosti
Marius Pedersen odkoupeny a následně „očipovány“. Čipovat se budou pouze černé plastové popelnice,
pozinkové popelnice budou vyměněny za plastové. Podrobné informace ohledně nového systému odpadového
hospodářství a svozu odpadů budou zveřejněny v letáku, který do konce roku obdrží každá domácnost.
V listopadu proběhne na obci pravidelný audit ( kontrola hospodaření ) a také je nahlášena kontrola na
hospodaření v lesích – těžbu dřeva.

8. Plán zimní údržby na zimní sezonu 2021/2022, projednání Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 12/2018 na
provádění zimní údržby
Plán zimní údržby zůstává beze změn. Zimní údržbu prováděl v minulosti po několik let pan Čermák, který
zodpovídal za vyhrnování a dále pracovník obce p. Hradecký, který prováděl posyp a případně dočišťování
komunikací. Na začátku letošního roku napadlo hodně sněhu a nebylo tak možné zajistit vyhrnutí všech našich
komunikací v jeden okamžik. Zaznamenali jsme několik stížností na kvalitu provádění zimní údržby, s panem
Čermákem to bylo řešeno.
Z důvodu velkého nárůstu cen pohonných hmot předsedající navrhla po jednání s p. Čermákem navýšení hodinové
sazby na 750,- Kč/hodina oproti původní sazbě 650,- Kč/hod.
Návrh usnesení č. :
60./ 26.10.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Plán zimní údržby na zimní období
2021/2022. Starostku obce pověřuje sepsáním dodatku č. 3 ke SoD č. 12/2018 s panem Čermákem Zdeňkem,
Levínská Olešnice č.p. 2
hlasování : pro : 7,

-proti- 0 , -zdržel se hlasování - 0,

usnesení bylo schváleno

9. Projednání Smlouvy o výkonu autorského dozoru s firmou IKKO Hradec Králové, s.r.o. na akci ,,Dostavba
vodovodu Levínská Olešnice“
Autorizovaný dozor projektanta ověřuje v průběhu stavby soulad provádění stavby s ověřenou projektovou
dokumentací. Zpracovatelem projektové dokumentace je firma IKKO Hradec Králové sro.
Předmětem smlouvy je stanovení odměny za provádění AD, specifikace činnosti AD atd.
Návrh na usnesení č. :
61./ 26.10.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Smlouvu o výkonu autorského dozoru
s firmou IKKO Hradec Králové, s.r.o. na akci ,,Dostavba vodovodu Levínská Olešnice.“
Zároveň pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.
hlasování : pro : 7,

-proti- 0 , -zdržel se hlasování - 0,

usnesení bylo schváleno

10. Majetkové záležitosti obce – nabytí pozemku p.č. 112/3 k.ú. Levínská Olešnice odděleného od pozemku p.č.
112/1 k.ú. Levínská Olešnice
Na stávajícím soukromém pozemku parc. č. 112/1 v kat. území Levínská Olešnice vede část obecní komunikace.
Z důvodu narovnání majetkových záležitostí došlo k rozdělení tohoto pozemku na pozemky parc. č. 112/3 a 112/1.
Předmětem koupě ze strany obce bude pozemek parc. č. 112/3 o výměře 31 m2, za cenu 25,- Kč/m2.
Obec zajistila vyhotovení GP, dále vypracuje kupní smlouvu a podá návrh na vklad do KN v hodnotě 2 000,- Kč.
Návrh usnesení č. :
62./ 26.10.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje ve smyslu ustanovení § 85 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., v platném znění nabytí nemovitosti – pozemek p.č. 112/3 o výměře 31 m2 v k.ú. Levínská
Olešnice do majetku obce Levínská Olešnice. Tento pozemek vznikl oddělením od pozemku p.č. 112/1, k.ú.
Levínská Olešnice GP č. 341-79/2021 ze dne 22.9.2021. Dohodou byla stanovena kupní cena 25,- Kč/m2, celkem
kupní cena činí 775,- Kč.
hlasování : pro :

7 -proti- 0 , -zdržel se hlasování - 0,

usnesení bylo schváleno

11. Projednání nabídky na dodání a instalaci nerezové digestoře do kuchyně v MŠ LO
Stávající digestoř již dosloužila, navíc byla již několikrát na základě provedených kontrol ze strany Krajské hygienické
stanice připomínkována jako nevyhovující. Nová nerezová digestoř včetně připojení na stávající průduch do komína
je navrhnuta tak, aby byly dodrženy podmínky ze strany hygieny a dále aby výkonnost digestoře odpovídala vaření
velkého počtu jídel.
Návrh na usnesení č. :
63./ 26.10.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje výrobu a instalaci nerezové digestoře do
kuchyně v mateřské školce dle cenové nabídky od firmy Brilatech sro Vrchlabí.
hlasování : pro :

7

-proti- 0 , -zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

12. Projednání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem ,,Obec Levínská Olešnice – dostavba
obecního vodovodu
Dodatek č. 1 řeší změnu termínu zahájení stavby a to od 1. 11. 2021. Důvodem je nadcházející zimní období, které
krátí čas na provádění díla a s tím spojené konečné vyúčtování.
Návrh znění Smlouvy o dílo byl vypracován na začátku roku a byl součástí výzvy ve výběrovém řízení. MZe stanovilo
konečný termín 31.12.2022 na dokončení všech akcí v dotační výzvě v programu 129 300, kam spadá i naše akce
dostavba vodovodu.
p. Sankot: přenášíme na sebe riziko, že by dotace nemusela dopadnout a my zahájíme práce, tudíž budeme muset
financovat akci z rozpočtu, ale je to nezbytné.
p. starostka : firma ERV Jaroměř, která nám administruje dotaci na MZe se vyjádřila, že je velmi malé riziko, že by
nám dotace nebyla přiznána. MZe náš projekt zařadilo k financování a v termínu jsme odeslali všechny
požadované dokumenty, nyní čekáme na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Návrh usnesení č. :
64./ 26.10.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci
zakázky s názvem ,,Obec Levínská Olešnice – dostavba obecního vodovodu“. Předmětem
dodatku č. 1 je změna termínu zahájení stavby.
hlasování : pro : 7,

-proti- 0 , -zdržel se hlasování - 0,

usnesení bylo schváleno

13.
Různé
Do každé domácnosti byl dodán info leták č. 8 – informace o ukončení kompostovací sezony, výsledky voleb do
PS ČR, termíny plánovaných kulturních akcí atd.

14.

Závěr

Konec veřejného zasedáno ve 20.20 hod.
Zápis zhotoven dne: 1. 11. 2021

Ověřovatelé zápisu :

Starostka obce :

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

