Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Levínská Olešnice
konaného dne 20.12. 2017
Místo konání: Kulturní dům Levínská Olešnice
1. Zahájení
Zasedání zahájila v 17.00 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.
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je usnášeníschopné, omluvena p.H.Háková. ( příloha č.1)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla ověřovatelé zápisu p.Martinek T. a Votoček S. a zapisovatelkou p.Crhovou J. Před
hlasováním dala možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Usnesení č. 75/20.12.2017:
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice určuje ověřovatele zápisu pana Tomáše Martinka
a pana Stanislava Votočka, zapisovatelkou určuje paní Jitku Crhovou

Výsledek hlasování :

pro : 6 - proti 0 - zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno

2. Schválení programu
Předsedající seznámila s návrhem programu podle pozvánky, byl vznesen návrh na doplnění programu a to
o:
- projednání a schválení kupní smlouvy na pozemek p.č. 134/4
- o projednání a schválení odpisu pohledávek
- o vyřazení bodu č. 13 z programu veřejného zasedání
Usnesení č.76/20.12.2017 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje doplnění programu o body

a) kupní smlouva na pozemek p.č.134/4 v .k.ú. L. Olešnice (u pomníku padlým)
b) odpis pohledávek č. faktury 46/11, 143/11 , 257/14
- zrušení bodu č.13 původního programu PO MŠ – projednání a schválení úhrady odpisů
Výsledek hlasování :

pro : 6 - proti 0 - zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno

Program :
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
4. Zpráva starostky
5. Návrh rozpočtu na rok 2018
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 2019 - 2020
7. Rozpočtové opatření č. 5/2017
8. Projednání výše odměn neuvolněných zastupitelů od 1.1.2018 podle zák. s odkazem na NV č. 318/2017
9. Schválení Změny č.1 územního plánu obce
10. Povodňový plán obce
11. PO MŠ - návrh rozpočtu na rok 2018
12. PO MŠ střednědobý výhled rozpočtu
13. PO MŠ projednání a schválení příspěvku na provoz na rok 2018
14. Vyhlášení inventarizace majetku obce
15. Projednání členství obce v SMS ČR - Sdružení místních samospráv
16. Pronájem obecních pozemků dle Oznámení č. 12/2017

17. Projednání došlých žádostí o pronájem obecních bytů
18. Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě s firmou Ekolservis s.r.o. Nová Paka
19. Smlouva o dílo s firmou Čermák Zdeněk - zimní údržba obecních komunikací
20. kupní smlouva na pozemek p.č.134/4 v .k.ú. L. Olešnice (u pomníku padlým)
21. Odpis pohledávek č. faktury 46/11, 143/11 , 257/14
22. Různé , závěr

Usnesení č. 77/20.12.2017:
zastupitelstvo obce schvaluje navržený program (příloha č.2)

Výsledek hlasování: pro : 6

- proti 0 - zdržel se hlasování

0, usnesení bylo schváleno

3. Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
Usnesení č.61 – 74/06.11.2017 splněno
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání.

4. Zpráva starostky
Zápis z minulého veřejného zasedání byl vytvořen, podepsán ověřovateli bez připomínek, pokládáme jej za
schválený.
Uskutečněné akce v části obce Levínská Olešnice:
-Byla dokončena oprava staré hasičské zbrojnice - provedla firma p.Dohnal, dotace z Minist.zemědělství ČR
dokončujeme závěrečné vyúčtování.
- dokončena realizace digitálního povodňového plánu, realizaci provedla firma VOP Dolní Bousov a JD Rozhlasy
Vigantice. dotace čerpána z operačního programu životního prostředí
- Byl zakoupen dopravní automobil FORD transit , dotace čerpána z Ministerstva vnitra ČR a z Krajského úřadu
LK, u budovy mateřské školy byla vybudována provizorní plechová garáž .
- vybudována vodovodní přípojka a sjezd k čp. 152, zbývá dohotovit smlouvy o služebnosti s LK
- proběhla výměna střešní krytiny na budově vodárny v Levínské Olešnici - firma p. V.Šimek
Akce v části obce Žďár
- celková rekonstrukce a modernizace kuchyně v kulturním domě - firma p- J.Zeman
- odbahnění rybníčku - firma - VH stavební práce Studenec, je čerpána dotace z Ministerstva zemědělství ČR,
odvoz sedimentů byl uskutečněn na provizorní místo, vzhledem k počasí dojde k rozvozu sedimentů na určené
místo v příštím roce
- napojení vrtané studny k vodárně ve Žďáře - firma OBIS Nová Paka, čekáme na povolení z MěÚ Jilemnice, aby
mohl být zahájen provoz nového vrtu
Hospodaření v obecních lesích - vzhledem k nepříznivému počasí došlo k přemnožení kůrovce a následné těžbě
napadených dřevin, na podzim vichřice způsobila velkou kalamitu hlavně v lesích ve Žďáře,. Během vánočních
svátků by měla na tato místa nastoupit moderní technika a měla by začít zpracovávat kalamitní dřevo.
Po celé letní a podzimní období probíhala údržba koryta potoka Olešky v celém intravilánu obce.Na obci zabezpečujeme konání voleb, vydávání povolení na kácení dřevin rostoucích mimo les, proběhlo školení
členů SDH.
Během roku proběhly na obci 2 kontroly a to:
- podle zákona 240/2000 Sb. - na krizové řízení
- dílčí přezkoumání hospodaření části roku 2017. Obě kontroly nenašly pochybení.
V obci jsme 15.10.2017 přivítali 4 nové občánky, uskutečnilo se divadelní představení - Dívčí válka a 2.12.2017
proběhlo zahájení adventu s příjezdem Mikuláše, 15.12.2017 proběhl tradiční vánoční koncert žáků Masarykovy
ZŠ ze Staré Paky, zastupitelé chodí gratulovat jubilantům v našich obcích.
Závěrem starostka poděkovala zaměstnancům obecního úřadu, místním spolkům za pomoc při organizování akcí a
mateřské školce za účinkování při obecních akcích.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starostky obce.
5. Návrh rozpočtu na rok 2018
Účetní J.Crhová seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2018.
Navrhla provedení změn a to u pol.4112 na 102.100,- Kč a položky 8115 na 1,066.540,- Kč.

Rozpočet bude schodkový s příjmy 9,639.100,- Kč a výdaji 10.705.640,- Kč, příjmy budou doplněny prostředky z
bankovního účtu z minulého období.
Dále navrhla schválení předběžného opatření č. 1/2018 z důvodů prezidentských voleb konaných na začátku
měsíce ledna.
Usnesení č. 78/20.12.2017 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Rozpočet obce na rok 2018 jako schodkový
(Příloha č. 3)

Výsledek hlasování :

pro : 5

-proti 0, -zdržel se hlasování 1 (Jiřiště), usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 79/20.12.2017:
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice předběžně schvaluje rozpočtové patření č.1
k rozpočtu na rok 2018 pro operaci, která vznikne za období 1.1.2018-31.1.2018 bez určení
konkrétní částky pro : Přijetí a realizace účelově poskytnuté dotace na volby prezidenta.
Výsledek hlasování:

pro : 6

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0,

usnesení bylo schváleno

6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 2019 - 2020
Usnesení č. 80/20.12.2017 :

zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Střednědobý výhled Rozpočtu obce na
období 2019-2020 (Příloha č. 4)
hlasování : pro : 6 -proti

0,

-zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno

7. Rozpočtové opatření č. 5/2017
p. Crhová seznámila s rozpočtovým opatřením z důvodů přijatých dotací
Usnesení č. 81/20.12.2017 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Rozpočtové opatření č.5/2017 (Příloha č. 5)
hlasování : pro :6 - proti 0, - zdržel se hlasování 0,

usnesení bylo schváleno

8. Projednání výše odměn neuvolněných zastupitelů od 1.1.2018 podle zák. s odkazem
na NV č. 318/2017
Výše odměn od 1.1.2018
- místostarosta 65%
zastupitelé 50%
u starosty přísluší odměna ze zákona
Usnesení 82/20.12.2017 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Odměny neuvolněných zastupitelů od
1.1.2018 dle NV č.3018/2017 ve výši: místostarosta 65%, zastupitelé 50%

Výsledek hlasování : pro :5

-proti 0, -zdržel se hlasování 1 (Jiřiště), usnesení bylo schváleno

9. Schválení Změny č.1 územního plánu obce
p.Ing.Jiřiště -zpracování změny ÚP č.1 směřuje ke konci, v tuto chvíli bychom měli schválit vydání změny,
na jejímž základě bude vydána Vyhláška obecné povahy a do dvou měsíců by změna měla vejít
v platnost.

Usnesení č. 83/20.12.2017 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje vydání Změny č. 1 Územního plánu
Levínská Olešnice formou opatření obecné povahy a ukládá místostarostovi, aby vydání
Změny č. 1 Územního plánu Levínská Olešnice oznámil veřejnou vyhláškou na úřední desce
Obce Levínská Olešnice.
Výsledek hlasování :

pro :6

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno

10. Povodňový plán obce
stávající plán z roku 2009 nebyl v souladu s platnou legislativou, je dotace z Ministerstva životního prostředí
ČR, žádost vypracovala firma VRV Praha.
Firma JD Rozhlasy - Varovný a výstražný systém s novým srážkoměrem u vodárny v Nedaříží,
hladinoměrem a tlakovým měřičem vodní hladiny u čp.139 , rozhlas rozšířen o 7 hnízd - ochrana obyvatel
zejména při povodni. Plán schválil protipovodňový úřad, byli s ním seznámeni členové protipovodňové
komise. V listinné podobě na OÚ , v digitální na www.levinskaolesnice.cz obec - v pravo dole ikonka .
Na stránkách obce se může sledovat pohyb hladiny Olešky.
Usnesení č.84/20.12.2017 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Povodňový plán obce Levínská Olešnice
Výsledek hlasování :

pro : 6

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno

11. PO MŠ - návrh rozpočtu na rok 2018
Starostka obce seznámila s návrhem rozpočtu. Rozpočet vyrovnaný, příjmy i výdaje 1,721.700,- Kč
Usnesení č. 85/20.12.2017 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Rozpočet PO MŠ Levínská Olešnice
na rok 2018 jako vyrovnaný (Příloha č. 6)
Výsledek hlasování : pro :6

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno

12. PO MŠ střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu byl sestaven na roky 2019 - 2020
Usnesení č. 86/20.12.2017 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu PO MŠ
Levínská Olešnice na roky 2019-2020 (Příloha č. 7)
Výsledek hlasování : pro :6

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno

13. PO MŠ projednání a schválení příspěvku na provoz na rok 2018
příspěvek na rok 2018 bude činit 120.000,- Kč
Usnesení č. 87/20.12.2017:
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje příspěvek na provoz PO MŠ Levínská Olešnice ve výši 120.000.-Kč
Výsledek hlasování :

pro :6 -proti 0,

-zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno

14. Vyhlášení inventarizace majetku obce
Předseda ústřední inventarizační komise p. Ing.L.Jiřiště
Inventarizace se uskuteční ke dni 31.12.2017, výsledky inventury předají jednotliví předsedové komisí paní
účetní do 15.1.2018. Předsedové komisí zajistí účast při inventarizaci hmotně odpovědných pracovníků.
Usnesení č. 88/20.12.2017 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje vyhlášení inventarizace majetku obce Levínská Olešnice
k 31.12. 2017
Výsledek hlasování : pro :6 -proti 0, -zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno
15. Projednání členství obce v SMS ČR - Sdružení místních samospráv
p. starostka - jedná se o nevládní a nepolitickou organizaci, která hájí zájmy měst a obcí.
Benefit - bezplatná právní, dotační a krizová poradna, do 24 hodin. Garantují pomoc neprávního napadení
zastupitelstva, pořádání seminářů pro členy zdarma. Sama se již účastnila školení o střetu zájmů - má dopad
na starostu, místostarostu a radní. Sdružení připravuje podklady k tomu, aby se tento zákon novelizoval a
došlo ke zmírnění zákona.
Od května 2018 - evropské nařízení o ochraně osobních údajů - navrhují mít 1 pověřence pro obce, který
bude dohlížet na plnění tohoto nařízení. Tato osoba by měla pro členy práci vykonávat za 600,- Kč rok,
jeden ze starostů nabízel tuto službu kolem 5000,- Kč měsíčně.
Poplatek za členství 2.000,- Kč + 2,- Kč za každého trvale bydlícího občana za rok.
p.Votoček : je pro se zapojit.
Usnesení č. 89/20.12.2017 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje členství obce ve Sdružení místních
samospráv a uhrazení vstupního příspěvku 2.000,-Kč a ročního příspěvku ve výši 2,-Kč/1 obyvatele
Výsledek hlasování : pro : 5 -proti 1 (Hradecká), -zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno
16. pronájem obecních pozemků dle Oznámení č. 12/2017
Žádost byla přijata od p.Meduny - má pachtovní smlouvu platnou k 31.12.2017, požádal o možnost
prodloužení pronájmu. Záměr byl zveřejněn na ÚD.
Po projednání zastupitelstvo navrhuje prodložení pronájmu pouze u některých pozemků. V blízkosti jsou
obecní lesy, ke kterým je potřeba mít přístup při těžbě, vyvážení a skládkování dřeva, proto je návrh
nepronajímat louku p.č. 316/2 a cestu p.č. 620. Nájem prodloužit na dobu určitou od 1.1.2018 do 31.12.2019
za 1.500,- Kč/ha.
p.Meduna - Jak je to s tou cestou, není obecní až k lesu?
Starostka - budeme používat obecní cestu, nebudeme ničit cestu p.Meduny. Pan Meduna měl požadavek na
1/2 cesty, kvůli technice a skládkování dřeva si necháme celou. p.č.620 je cesta, která má
neindetifikovaného vlastníka, cesta p.č.621 by se nepoužívala, je to soukromý majetek.
p.Hradecký - kudy bude jezdit, když pojede do lesa vyžínat, přes les se s traktúrkem nedostane.
starostka - obecní cesta se bude využívat pouze při přibližování dřeva, chtěli jsme se vyhnout toho,
abychom pronajali obecní pozemky a s panem Medunou zase sepisovali smlouvu o právu užívání jeho cesty.
Pan Červený si nechal vyměřit svoje pozemky, zjistilo se, že jezdíme po jeho pozemku, proto budeme jezdit
po svém.
p.Meduna - má představu, že by pozemek celý oplotil a udělal bránu. Divoká prasata mu ničí pozemek a
majetek. Cestu s neidet.vlastníkem má vyměněnou s Agrochovem Stará Paka za jiný pozemek.
p.Lízr A. - co se týče cesty, již dříve se dala zaměřit, kolem hájenky je potřeba jezdit, v žádném případě
nepronajímat cestu. Když již dostal slovo, chtěl by se vyjádřit k čp 152. za nemovitost se dalo 500 tis. Kč,
měli tam být hasiči, nelíbí se mu záměr překreslení na byty. Na obci přibývá dokumentů, je potřeba větší
prostor, hasiči by se měli přestěhovat do čp.152.

starostka - spodek čp.152 je vyprojektovaný tak jak byl původní záměr, tedy 2 garáže, místnost pro hasiče a
byt, v patře by měly být 3 byty. V původním návrhu byla vyprojektována zasedací místnost, kuchyňka a
sociálky. Zastupitelstvo se rozhodlo, že by to bylo mrhání obecními penězi, protože v KD LO je opravená
zasedací místnost s kuchyňkou a mládežnickou klubovnou a ani tam není moc využívána, nevidí důvod proč
budovat další. Byty jsou žádané, je to další důvod proč jít do nové varianty.
p.Lízr A. - v tom případě vidí, že před obecním úřadem bude parkoviště plné aut nájemníků z čp.152, byty
se mu zdají být nevhodné, je plno místa pro výstavbu bytů jinde - nad bývalou prodejnou ve Žďáře, v KD Ž.
starostka - každý byt bude mít své stání u čp. 152. Navrhuje přejít k řešenému bodu - pronájem pozemků.
Žádá o schválení pronájmu pozemků na kterých je shoda, nad ostatními se sejdou k řešení na obecním úřadu
a domluví se.
p.Jiřiště - nemá problém hlasovat, navrhuje se sejít a promluvit s hajným ale i s myslivci.
Usnesení č. 90/20.12.2017 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje pronájem obecních pozemků dle Oznámení č. 12/2017 (p.p.č. 320 –
115m2, 321/3 – 3586m2, k.ú. Žďár u Staré Paky) panu Petru Medunovi, Žďár 38 za cenu 1.500.-Kč/ha
Výsledek hlasování : pro :6 -proti 0, -zdržel se hlasování 0,

usnesení bylo schváleno

17. Nájemní smlouvy v obecních bytech
O prodloužení nájemní smlouvy požádala p. Kandová J. , Žďár 45, Jirásková M., Levínská Olešnice 73,
Pošepný S. Levínská Olešnice 73
Protože nemají na obci žádné dluhy a nejsou stížnosti, návrh - prodloužit smlouvu do 31.12.2018.
p.Votoček - u domu ve Žďáře i přes opakované výzvy k odstranění jsou 2 autovraky, navrhuje neschválit.
Usnesení č. 91/20.12.2017 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č.
07 panu Stanislavu Pošepnému do 31.12. 2018
Výsledek hlasování : pro :6 -proti 0, -zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno
Usnesení č. 92/20.12.2017:
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č. 10 paní Jaroslavě Kandové
do 31.12. 2018

Výsledek hlasování : pro :4 -proti 2 (Votoček, Jiřiště) -zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno
Usnesení č. 93/20.12.2017:
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č.
04 paní Markétě Jiráskové do 31.12. 2018
Výsledek hlasování : pro :6 -proti 0, -zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno
18. Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě s firmou Ekolservis s.r.o. Nová Paka
Protože jsme vlastníkem ČOV, musíme pravidelně provádět odběr vzorků, údržbu a zasílat hlášení - dříve
nám vše zajišťovala firma Vodohospodářské služby Lánov - spolupráce nebyla dobrá, proto jsme s nimi
ukončili k 31.12.2017 spolupráci.
Byla vybrána výše uvedená firma, která pro nás začne pracovat od 1.1.2018.

Usnesení č. 94/20.12.2017 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Smlouvu o dílo č. S/122017 s firmou EKOLSERVIS s.r.o.
Nová Paka na vedení stanovené vodoprávní evidence provozu vodovodu a kanalizací pro veřejnou potřebu a
další práce na vodohospodářském zařízení.
Výsledek hlasování : pro :6 -proti 0, -zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno

19. Smlouva o dílo s firmou Čermák Zdeněk - zimní údržba obecních komunikací
dříve pro nás v části obce Žďár prováděl zimní údržbu p.P.Zahradník ml.,. Proběhlo jednání, nyní pro obě obce bude
zajišťovat údržbu pan Z.Čermák.
Není problém vyhrnovat po dohodě i soukromé cesty, majitelé si budou údržbu hradit sami.
Usnesení č. 95/20.12.2017 :

zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č.11/2017
s panem Zdeňkem Čermákem, Levínská Olešnice na zimní údržbu obecních komunikací
Výsledek hlasování : pro :6 -proti 0 , -zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno
20. kupní smlouva na pozemek p.č.134/4 v .k.ú. L. Olešnice (u pomníku padlým)

Proběhlo jednání s manželi Jiroutovými o odkupu části jejich pozemku p.č. 134/1. Byl vyhotoven
geometrický plán s rozdělením, oddělením vznikl pozemek o výměře 18 m2 pod p.č. 134/4 za dohodnutou
kupní cenu 1000,- Kč. Příští rok je 100let od vzniku republiky, záměrem je zrekonstruovat celý pomník s
tím, že pomník bude posunut do louky a pozemek pod ním bude vlastnictvím obce.
Usnesení č. 96/20.12.2017 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje nabytí pozemku p. č. 134/4 v k.ú. Levínská Olešnice o
velikosti 18m2 za cenu 1.000.-Kč a podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku obce
Výsledek hlasování : pro : 6 -proti 0, -zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno
21. Odpis pohledávek č. faktury 46/11, 143/11 , 257/14
Navrhujeme vyřadit pohledávky
Usnesení č. 97/20.12.2017:
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje odpis pohledávek č. faktury 46/11, 143/11, 257/14
Výsledek hlasování : pro : 6 -proti 0,

-zdržel se hlasování 0,

usnesení bylo schváleno

22. Různé , závěr
Starostka - seznámila přítomné s dalším pokračováním rozpracované akce prodloužení vodovodu LO do Žďáru.
Ve žďáře se podařilo udělat vrt, který vyhovuje všem parametrům a i vzorky vody jsou v pořádku, tím se vyřešila
zajištěnost kvalitní pitné vody pro obec Žďár. Existuje však projektová dokumentace na dostavbu vodovodu, s
výtlačným řádem a vybudováním vodojemu na Veselce. Obec do tohoto záměru zainvestovala mnoho peněz,
proto pro další rozhodování byla oslovena odborná firma, která zpracovává analýzu tohoto projektu, máme
stanovisko projekční kanceláře , která původní záměr projektovala. Až to vše bude pohromadě, bude svolána
schůzka s obyvateli, kde se všichni seznámí se stavem věci. Do té doby bude akce stále vedena v rozpracovanosti.

p.Čepelák - proč se snižují odměny zastupitelům, když práce přibývá?
starostka - odměny se nesnižují, vyšla nová tabulka odměn s vyššími částkami.
Starostka - obecní úřad si v době svátků vybírá dovolenou, úřad bude od 21.12.2017 do 2.1.2018 uzavřen.
Starostka obce poděkovala přítomným za účast popřála za sebe i za zastupitele krásné svátky, hodně zdraví, elánu a
životního optimismu a ukončila schůzi zastupitelstva v 19.15 hod.

V Levínské Olešnici 21 .12.2017

Zapsala : Crhová J

Ověřovatelé zápisu:

Starostka obce:

