Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Levínská Olešnice
konaného dne 21. 2. 2018
Místo konání: Kulturní dům Žďár u Staré Paky
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.
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je usnášeníschopné, omluven p.D.Peterka ( příloha č.1)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla ověřovatelé zápisu p.Hradeckou A. a Hákovou H. a zapisovatelkou p.Crhovou J. Před
hlasováním dala možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Usnesení č. 1/21.2.2018:
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice určuje ověřovatele zápisu paní Alenu Hradeckou a paní Hanu Hákovou,
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 smlouvy o sdružení finančních prostředků
Usnesení č. 2/21. 2.2018 :
Zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje doplnění programu o bod „Projednání Smlouvy o sdružení
finančních prostředků“
Výsledek hlasování :

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

Program :
1. Zahájení,jmenování zapisovatele,jmenování ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
4. Zpráva starostky obce
5. Zpráva inventarizační komse
6. Dodatek č.9 o poskytování cestovních náhrad
7.Plán činnosti kontrolního a finančního výboru na rok 2018
8. Rozpočtová změna č. 1/2018
9. Vyhodnocení výsledků Výzev k podání nabídek, uzavření SoD
10. Určení disponenta k účtu Patria Direct
11. Žádost o dotační podporu POV LK
12. Projednání a schválení smlouvy o sdružení finančních prostředků
13.Různé – žádosti o příspěvky
14.Závěr

Usnesení č. 3/21. 2.2018:
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.75 – 78/20.12.2017 splněno
Usnesení č. 79/20.12.2017 nerealizováno
Usnesení č. 80 – 97/20.12.2017 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 Žďár:
-opravena místní komunikace, provedena oprava mostku k hájence, byla napojena voda z nového vrtu na
vodovodní řád, odbahnění rybníčku, oprava kuchyně v KD.
Akce v části obce Levínská Olešnice :
- vybudována zastávka u bytovek , vybudován sjezd a přípojka u č.p.152, oprava staré hasičárny, nákup
automobilu pro SDH.
- Zastupitelé se 15x sešli na pracovní poradě, proběhlo 7 veřejných zasedání.
- za rok 2017 bylo v obci 50 jubilantů od 70 let a výše, 2 zlaté svatby – 50 let společného života a 1 sňatek.
kulturní a společenský život v obci: velikonoční tvoření, divadlo, setkání seniorů, zahájení adventu s odhalením
betléma, vánoční koncert.
Nepodařila se zahájit rekonstrukce č.p.152 a to z důvodů neúplné projektové dokumentace. Je vydané pouze
koordinované stanovisko, ale stavební povolení ještě vyřízené není, tím se rozplývá vidina začátku stavby
v jarním období.
Na přelomu roku proběhla inventarizace majetku, vyúčtování akcí – stará hasičárna a digitální protipovodňový
plán, probíhá dokončení změny č.1 územního plánu. Proběhla kolaudace vrtu ve Žďáře.
Zbývá rozhodnout co s rozpracovanou přípravou na prodloužení vodovodu z minulých let, obec si nechala udělat
odbornou analýzu, jejíž výsledek by měl být znám během krátké chvíle, zastupitelé jsou rozhodnuti výsledky
zveřejnit na setkání s občany a poté bude buď rozhodnuto nebo vyhlášeno referendum zda realizovat daný záměr
či nikoli.
Bylo podáno 5 výzev firmám na realizace projektů., blíže budete seznámeni v samostatném bodu veřejného
zasedání.
V lesích se prohnala větrná kalamita Herward , nejvíce to zasáhlo lesy ve Žďáře a část i v Olešnici.
Hajnému se podařilo zajistit firmu a co největší množství dřeva zpracovat pomocí moderní techniky ještě v době
vánočních svátků, nyní se zpracovává kalamita v hůře dostupném terénu.
Proběhla volba prezidenta, výsledky byly zveřejněny na obecních stránkách. Na podzim proběhnou komunální
volby, současnému zastupitelstvu zbývá asi 9 měsíců práce ve kterých bychom měli provést úpravy kolem
rybníčka ve Žďáře a zhotovit přístřešek, dětské hřiště u mateřské školy, opravit střechu na Kulturním domě
v Levínské Olešnici, opravit cestu mezi pomníkem padlým a lávkou, opravit a posunout pomník padlým. O tom,
že hospodaříme s obecními penězi hospodárně svědčí stav peněz na účtu obce. Na začátku našeho volebního
období byla na účtu hotovost 4.877 tis.Kč, v roce 2017 6. 239 tis.Kč.
Zastupitelé pečlivě zvažují výběr investic a využívají dotačních programů. Uvítají jakékoli návrhy od občanů co
v obci chybí nebo co se dá ještě vylepšit.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starostky obce.
5. Zpráva inventarizační komise
Místostarosta p.L.Jiřiště seznámil s výsledkem inventarizace za rok 2017.
Inventarizace majetku k 31.12.2017 je 211,509.364,69 Kč .

Usnesení č. 4/21. 2.2018 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje zprávu inventarizační komise
(Příloha č. 3)

Výsledek hlasování :

pro : 6

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

6. Dodatek č. 9 ke směrnici Cestovní náhrady
Dle vyhlášky 463/2017 sb. Schvalujeme změnu sazeb náhrady za 1 km jízdy, stravného a průměrné ceny pohonných
hmot na rok 2018.

Usnesení č. 5/21. 2.2018 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Dodatek č.9 ke Směrnici o poskytování cestovních náhrad
(Příloha č.4)

hlasování : pro : 6 -proti

0,

-zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno

7. Plán činnosti kontrolního a finančního výboru na rok 2018
P.Hradecká – předsedkyně kontrolního výboru seznámila s plánem prací kontrolního výboru v roce 2017
p. Háková – seznámila s plánem prací finančního výboru na rok 2017. (příloha č. 4)
P.Meduna: k čemu je majetkový výbor jehož je členem, když se za uplynulé 3 roky ani jednou nesešel.
Starostka: Nebyla potřeba se sejít, dotaz na nepřítomného p. D.Peterku
Usnesení č. 6/21. 2.2018 :
Zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Plán činnosti kontrolního a finančního výboru na rok 2018
hlasování : pro :6 - proti 0, - zdržel se hlasování 0,

usnesení bylo schváleno

8. Rozpočtové opatření č. 1/2018
Rozpočtové opatření bylo vytvořeno z důvodů přijatého transferu na volby prezidenta a zároveň na výdej
prostředků na dokončení změnyč.1 územního plánu.
Usnesení 7/21.2 .2018 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Rozpočtové opatření č.1/2018 (Příloha č. 5)

Výsledek hlasování : pro :6

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

9. Vyhodnocení výsledku výzev k podání nabídek, uzavření SoD
Bylo vytvořeno 6 výzev.
Výzva č.1 - ošetření dřevin ve Žďáru
3 oslovené firmy, 3firmy podaly nabídku.
Ošetření a výsadba dřevin na hřbitově a u zvoničky
Byla vybrána firma: Sadovnictví Jansta – Nová Paka

Usnesení 8/21.2.2018
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje výsledky Výzvy č.1/2018 „Ošetření dřevin ve Žďáru u Staré Paky“
a uzavření smlouvy o dílo s firmou Sadovnictví Ing.Jansta, Nová Paka za cenu 20.000,- Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování :

pro :6

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno

Výzva č.2 – Dětské hřiště u MŠ Levínská Olešnice
Osloveny 3 firmy, 2 firmy podaly cenovou nabídku.
Výstavba hřiště – 3 herní prvky, kolotoč, houpací lávku, herní sestavu a vybudování plotu kolem těchto
herních prvků.
Vybrána f. p. Slavík Ohařice - 248.462,- Kč včetně DPH
Usnesení 9/21.2.2018
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje výsledky Výzvy č.2/2018 „Dětské hřiště u MŠ Levínská Olešnice“
a uzavření smlouvy o dílo s firmou Tomáš Slavík truhlářství Ohařice za cenu 248.462,- Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování :

pro :6

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno

Výzva č. 3
Nepodávali jsme - Výzva je ve fázi přípravy
Výzva č. 4 – výměna vchodových dveří u MŠ
Osloveny 4 firmy, nabídku podaly 2.
Vybrána firma DONAP Lázně Bělohrad - 47.535,- Kč
p.Lízr A. – mají nějaké reference o této firmě?
Starostka – ano, jsou dobré
Usnesení 10/21.2.2018
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje výsledky Výzvy č.4/2018 „ Výměna vchodových dveří v MŠ
Levínská Olešnice“ a uzavření smlouvy o dílo s firmou DONAP spol. s.r.o., Lázně Bělohrad za cenu 47.535,- Kč
včetně DPH.

Výsledek hlasování :

pro :6

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno

Výzva č. 5 – Oprava pomníku padlým
Osloveny 3 firmy, nabídku podaly 3 firmy.
Pomník bude posunut asi 2m do louky, část pozemku pro tento účel byla odkoupena od manželů
Jiroutových. Provedení chemického ošetření pomníku, zvýraznění písma a vyhotovení 4 sloupků s řetězy
podle původní podoby dle historické fotografie.
Vybrána fa p.Kynčl, Jilemnice - 170.640,- Kč včetně DPH
Usnesení 11/21.2.2018
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje výsledky Výzvy č.5/2018 „Oprava pomníku padlým v Levínské
Olešnici“ a uzavření smlouvy o dílo s firmou Kamenictví Jiří Kynčl Jilemnice za cenu 170.640,- Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování :

pro :6

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno

Výzva č. 6 oprava komunikace č.p.1411/1 v Levínské Olešnici
Osloveny 4 firmy, cenovou nabídku podaly 3 firmy.
Jedná se o jedinou přístupovou cestu k nemovitostem, cesta se propadá. Nebude opravena celá, oprava bude
provedena zhruba na prvních 20 metrech od mostu. Rozhodující byla cena.
Vybrána firma HnH s.r.o. Hrabačov - 525.247,- Kč včetně DPH.
Prostřednictvím firmy Regiozona byla podána žádost o dotaci na MMR ČR, během měsíce dubna budeme
znát výsledek.
p.Havelka - proč byla rozhodující cena, když třeba někdo může použít lepší,ale dražší materiál
starostka – studie byla nedílnou součástí poptávky, firmy měly všechny stejné zadání, proto rozhodovala
pouze cena.
P.Lízr A. – zda je možné poptávku dávat na internet ve formátu PDF, v jiných formátech někdy nejde
otevřít.
p.Jiřiště – je to kvůli firmám, aby si mohly postahovat, můžeme ale zveřejňovat ve dvojím formátu .

Usnesení 12/21.2.2018
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje výsledky Výzvy č.6/2018 „Oprava komunikace p.p.č. 1411/1 k.ú.
Levínská Olešnice“ a uzavření smlouvy o dílo s firmou HnH spol.s r.o. Hrabačov za cenu 525.247,- Kč včetně DPH .

Výsledek hlasování :

pro :6

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno

10. Určení disponenta k Patrii Direct
Patria Direct je licencovaný obchodník s cennými papíry, naše obec vlastní 271 ks akcií u Čs.spořitelny –
s akciemi se neobchodovalo, i když zájem o odkup akcií byl, zastupitelé vždy obchodování zamítli.
Po několik let chodily každý rok na účet dividendy, až rok 2017 žádné nepřišly. Uvidíme, jaký bude další
vývoj a co s akciemi dál, zda je prodáme nebo si je ponecháme.
Pro práci s akciemi musí být zvolen disponent – navrhuje, aby za obec byl starosta.
Usnesení č.13/21. 2.2018 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice určuje disponenta starostku obce Zdeňku Noskovou k účtu Patria Direct
Finance a schvaluje její oprávnění k podávání pokynů k transakcím s investičními nástroji.

Výsledek hlasování :

pro : 6

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno

11. Žádost o dotační podporu POV LK
Je vyhlášen program obnovy venkova – alokace je 20 mil Kč na celý kraj. Pro nás by se dalo využít na
opravu střechy u Kulturního domu v Levínské Olešnici, rozhodli jsme se, že zkusíme zažádat. Povinná
příloha je potvrzení zastupitelstva, že souhlasí se záměrem a že máme dostatek finančních prostředků na
pokrytí výdajů.
Usnesení č. 14/21. 2.2018 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje podání žádosti do Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu
obnovy venkova na projekt Oprava střechy na kulturním domě v Levínské Olešnici ve výši 700.000,-Kč bez DPH a
vyčlenění prostředků na vlastní podíl z rozpočtu obce Levínská Olešnice

Výsledek hlasování : pro :6

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno

12.Žádosti o příspěvky
Poskytování sociálních služeb – MPSV rozděluje částky jednotlivým KÚ, ty pak rozdělují peníze
poskytovatelům služeb. Příspěvky však většinou nepokrývají potřebné náklady, proto tyto org.,poskytující
služby většinou oslovují firmy o finanční příspěvek. KÚ LK má vytvořenou metodiku, podle které by se
obce měly podílet 10%. Záleží na tom, zda jsou služby registrované či ne. Registrované podléhají státní
kontrole, zaručují kvalitu služeb. LK sestavuje základní síť soc.služeb, musí být kvalitní úroveň služby.
Pokud není o službu zájem, službu vyškrtávají. Ze zákona o sociálních službách obec není povinna dávat
finanční prostředky, všichni zastupitelé to však vnímají jako morální povinnost.
Oslovilo nás několik středisek s prosbou o příspěvek.
Svaz tělesně postižených Jilemnice – několik našich občanů jsou aktivními členy tohoto svazku, účastní se
pořádaných akcí. Zastupitelstvo se dohodlo na finančním příspěvku 2 tis.Kč.
Usnesení č. 15/21. 2.2018 :
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje dar Svazu tělesně postižených Jilemnice ve výši 2.000.-Kč

Výsledek hlasování : pro :6

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno

Diakonie – Světlo ve Vrchlabí – je zaregistrována v základní síti, dle informací poskytují službu jedné naší
občance – osobní asistence. Tato diakonie poskytuje více služeb např.pro mentálně a pohybově postižené
lidi, služby pro osoby ve vyloučených lokalitách apod.. Informace obec vyvěsí na webové stránky, zájemci o
tuto službu se mohou zeptat na obci nebo se přímo domluvit s nimi.
Zastupitelé navrhují finanční příspěvek ve výši 7tis.Kč.
p.Jiřiště – dle jeho informací poskytují kvalitní služby, za něho by mohla finanční podpora být vyšší
Usnesení 16/21.2.2018
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje dar Diakonii ČCE, Středisku Světlo ve Vrchlabí ve výši 7.000.-Kč

Výsledek hlasování :

pro :6

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno

Dětské centrum Jilemnice – je to soc.služba, kterou provozuje Město Jilemnice, z naší obce tuto službu
využívá 1 rodina pro svého syna do 15 let věku, navštěvují stacionář. Jsou to služby pro kombinované
postižení. Starostka mluvila s matkou dítěte, jsou maximálně s touto službou spokojeni. Roční náklad na tuto
službu pro 1 dítě je 150tis. Kč dle kalkulace.
Zastupitelé navrhují finanční příspěvek ve výši 7 tis. Kč.
Usnesení 17/21.2.2018
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje dar Dětskému centru v Jilemnici ve výši 7.000.-Kč

Výsledek hlasování :

pro :6

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno

Dále nás oslovil:
Domov pro seniory v Pilníkově , v minulosti zde byl umístěn také 1 občan z naší vesnice, nyní tam nikdo
není.
Domácí Hospic DUHA Hořice – provádějí domácí hospicovou péči do vzdálenosti 30 km, od nás zatím
nikdo nevyužívá.
Vzniká však otázka zda tyto žádosti také podpořit. V dnešní době však těchto žádostí je velké množství, není
možné všechny uspokojit. Zvažovali jsme je, ale po domluvě podpoříme ty, které mají přímou vazbu na
naše občany.

Usnesení 18/21.2.2018
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice zamítá poskytnutí příspěvku Domácímu hospicu o.p.s. Hořice v Podkrkonoší a
děle Domovu pro seniory v Pilníkově.

Výsledek hlasování :

pro :6

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno

13. Projednání smlouvy o sdružených finančních prostředcích
Jedná se o kompostárnu v Bukovině. Vlastník pozemku je obec Bukovina, ale stavbu na pozemku vlastní Zefa a.s..
Levínská Olešnice.
Když Svazek obcí Jilemnicko začínal s kompostováním, hledaly se plochy, pro naši oblast to byla lokalita u
Bukoviny. Svazek podepsal se Zefou smlouvu o pronájmu a měsíčně platí 2 tis.Kč. Je to jediná kompostárna, na
kterou svazek finančně přispívá ( skládku využívá obec Studenec, Bukovina, Čistá u Horek, Horka u St.Paky a
Levínská Olešnice). V minulosti probíhala jednání o možném odkupu mezi Bukovinou a Zefou, jednání však nebyla
úspěšná. Obec Bukovina nepřistoupila na cenu. Do celé věci se vložil svazek, protože kompostárny mají malou
kapacitu, bude dokumentace na rozšíření prostor. Svazek navrhl, aby obce, které v Bukovině kompostárnu využívají,
se do odkupu zapojily. Zefa požaduje 360 tis Kč. Byl dán návrh, že Bukovina zaplatí 265 tis.Kč, bude jako převážný
vlastník, zbylé obce doplatí 95 tis.Kč, na každou obec to je 23.750,- Kč s bezplatným využíváním pozemku po dobu
99 let. Bude sepsána kupní smlouva a nechá se zpracovat projektová dokumentace.

p.Meduna – o jakou plochu se jedná, není to přemrštěná cena ?
Starostka – Zefa to vede v účetnictví jako odpisovou cenu této plochy. Pod uvedenou cenu v žádném případě
nechtějí jít.
Usnesení č. 19/21. 2.2018:
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Smlouvu o sdružení finančních prostředků. Předmětem této smlouvy
je poskytnutí jednorázového finančního příspěvku ve výši 23.750,- Kč obci Bukovina k úhradě kupní ceny za převod
zpevněné plochy kompostárny v k.ú. Bukovina u Čisté.
Výsledek hlasování :

pro :6 -proti 0,

-zdržel se hlasování 0, usnesení bylo schváleno

14. Různé, diskuze
Starostka - seznámila přítomné s plánovanými kulturními akce na letošní rok. A to: 24.3.2018 Divadlo –
soubor Slané „ Účel světí prostředky“ . 12.5.2018 posezení se seniory a 15.9.2018 oslava 100 let vzniku
republiky. K tomuto výročí ještě uvažují o výsadbě lípy ve Žďáru – musí se však najít vhodný pozemek, výsadba
by se mohla spojit s tradičním Putováním k Roubence 28. nebo 29.9.2018 .
Kdo by měl doma nějaké dobové materiály a fotografie k tomuto období, prosí o zapůjčení na chystanou
výstavu.
Projekt GDPR – nakládání s údaji a ochrana osobních dat.
Každý
Kdo pracuje s nějakými údaji, musí mít sepsanou smlouvu s pověřencem, který dohlíží zda není porušována
ochrana údajů. Na prosincovém VZ jsme odsouhlasili pověřence ze SMS – pro obce za 600,- Kč měsíčně a pro
PO 900,- Kč měsíčně. Nejdříve budeme muset zpracovat analýzu, která bude stát 9 tis.Kč.
Jak se již zmínila na začátku zasedání, na podzim proběhnou senátní a komunální volby.
Na obec přišla informace Severočeských komunálních služeb Jablonec o sběru a svozu nebezpečných složek
odpadu. V naší obci tento svoz probíhá 2x do roka, je to sběr odpadu z domácností ne od podnikatelů. V rámci
zpřísněné legislativy nebudou poskytovat svoz elektromateriálu a pneumatik při běžném nebezpečném odpadu.
Lahve s tekutinami musí být s originálními štítky, nebudou brát lahev s neidentifikovatelným obsahem kromě
vyjetého oleje. Elektromateriál v obcích vybírají místní hasiči, vše se teprve bude řešit. Informace budou včas
dány mezi občany.

Gen.ředitelství has.záchr.sboru ke 100 výročí založení státu plánují velkolepou akci – Hasičskou fontánu a to
2.6.2018 v Praze na Vltavě mezi Jiráskovým a Palackým mostem.
p.Meduna - právě uvažují, že se sběrem elektromateriálu skončí, vzhledem ke zhoršujícím se podmínkám při
výběru a odvozu elektromateriálu. Jen upozorňuje, aby se obec na spolky nespoléhala.
starostka – spoléhá se na to, že když občan koupí nový elektrospotřebič, má možnost ten starý nechat v prodejně.
Vše se bude ještě řešit.
Starostka obce poděkovala přítomným za účast a ukončila schůzi zastupitelstva v 20.00 hod.

V Levínské Olešnici 22 . 2.2018

Zapsala : Crhová J

Ověřovatelé zápisu:

Starostka obce:

