Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Levínská Olešnice
konaného dne 20.6. 2018
Místo konání: Kulturní dům v Levínské Olešnici
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 kamenné úřední desce a v elektronické podobě na webových stránkách obce.
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatovala, že je přítomno všech 7 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je usnášeníschopné, ( příloha č.1)
Dále předsedající upozornila zastupitele nahlásit případný střet zájmu k projednávaným bodům před začátkem
projednávání.
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla ověřovatelé zápisu p. Martinka Tomáše a paní Hradeckou Alenu, a zapisovatelkou určuje
p Hákovou H. Před hlasováním dala možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům.
Usnesení č.
31./ 20.6.2018 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice navrhuje ověřovatele zápisu pana Martinka
a paní Hradeckou, zapisovatelkou určuje paní Hákovou .
Výsledek hlasování : pro : 7,

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0 , usnesení bylo schváleno

Starostka informovala přítomné, že zápis z minulého veřejného zasedání ze dne 25.4.2018 byl vyhotoven a
podepsán ověřovateli do 10 dnů od konání zasedání, nebyly k němu vzneseny žádné připomínky, tudíž je
považován za schválený. Je zde k nahlédnutí, popř. na obecním úřadě v úředních hodinách.
3. Schválení programu
Předsedající seznámila s návrhem programu podle pozvánky, zeptala se , zda někdo ze zastupitelů chce doplnit
program, nikdo se nepřihlásil, nechala přečíst návrh na usnesení
Usnesení č.
32./ 20.6. 2018 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje navržený program (Příloha č. 2)
Výsledek hlasování : pro : 7,

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0,

usnesení bylo schváleno

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Zahájení, jmenování zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
Zpráva starostky obce
Revokace usnesení č. 66./6.11.2017 ze dne 6.11.2017
Projednání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4016016/VB/004
Účetní závěrka obce za rok 2017
Závěrečný účet obce za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Rozpočtové opatření č. 2/2018 – dle navržených změn
Hospodářský výsledek PO MŠ Levínská Olešnice za rok 2017
Účetní závěrka PO MŠ Levínská Olešnice za rok 2017
Projednání směrnice GDPR – nakládání s osobními údaji
Projednání cenové nabídky na klempířské práce ve Žďáru – autobusová zastávka a hasičská zbrojnice, SoD
Projednání Smlouvy o zřízení služebnosti č.j. OLP/2793/2018 - sjezd k čp. 152 v Levínské Olešnici
Projednání Smlouvy o zřízení služebnosti č.j. OLP/2794/2018 – vodovodní přípojka k čp. 152 v Levínské Olešnici
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/2018 – Oprava komunikace p.p.č. 1411/1 v Lev. Olešnici
Projednání záměru odkupu obecního pozemku p.č. 1385/2 v k.ú. Lev. Olešnice
Schválení počtu zastupitelů pro následující volební období 2018-202219.
Různé
Závěr

4. Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
Usnesení č. 20./25.4.2018 – 30./25.4.2018 splněno, zprávu přečetla p. Hradecká
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání.

5. Zpráva starostky
Starostka ve své zprávě informovala o činnosti úřadu o minulého veřejného zasedání, které se konalo 25.
dubna 2018 v KD Lev. Olešnici. Zmínila se o ukončených investičních akcích – zhotovení dětského hřiště
včetně části oplocení u mateřské školky. Seznámila přítomné s průběhem prací na opravě místní
komunikace k Martinkovým, obec na opravu získala dotaci z MMR v částce 251 820,- Kč. Budou nutné
vícepráce, v samostatném bodě budeme projednávat dodatek k SoD.
Následovala informace o lesním hospodářství, kůrovcová kalamita pokračuje, lesník pan xxx provádí
preventivní opatření a napadené stromy se zpracovávají. Obec požádala o dotaci z MZe na obnovu a
výchovu v lesních porostech a šetrné technologie v lesích. Po ukončení pokládky všech lapáků a jejich
asanaci požádáme o dotaci Liberecký kraj.
K odpadovému hospodářství řekla, že svazek obcí Jilemnicko, jehož jsme členy, řeší odpadové
hospodářství dlouhodobě, výsledky z elektronické aukce na zajištění svozu a zpracování odpadu nedopadly
dobře, několika obcím by vzrostly náklady, od zakázky se proto odstoupilo. Nově oslovená firma ASPHA
z Brna pro svazek zpracovala studii proveditelnosti založení vlastní společnosti pro zajištění komplexních
služeb v odpadovém hospodářství. Studie doporučuje, aby svazek založil s.r.o., kladně je hodnoceno
vlastnictví pozemku v Hrabačově, který byl zakoupený právě za účelem vybudování zázemí nově vzniklé
společnosti.
Dále se starostka zmínila o legislativě, která se přímo dotýká každé samosprávy a v současné době je
hodně aktuálních několik novel zákonů z důvodu jejich problematické aplikace v praxi – v platnost vešla
novela zákona o střetu zájmů, dále novela školského zákona či GDPR.
Připravuje se novela zákona o odpadech či sociálním bydlení. Celá zpráva je přílohou zápisu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starostky obce.

6. Revokace usnesení č. 66./6.11.2017 ze dne 6.11.2017
V listopadu loňského roku zastupitelstvo schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí mezi obcí a ČEZem,
jedná se o stavbu zemního kabelového vedení NN, - zhotovení přípojky pro novostavbu RD pana xxx na
Veselce. Firma Kollert Elektro z Liberce zpracovala PD, stavba měla vést mimo jiné i přes obecní
pozemek p.č. 1436/4 (odbočka vpravo k Lízrovým na nové Veselce -začátek).
Obec s tímto návrhem vyslovila souhlas, ale jeden majitel také dotčeného pozemku souhlas nedal.
Z tohoto důvodu se hledala jiná varianta, kudy vést kabelovou přípojku. Řešení se našlo – viz následující
samostatný bod.
Usnesení č.:
33./ 20.6. 2018 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje revokaci usnesení č. 66./6.11.2017 ze
dne 6.11.2017 ohledně uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu provést stavbu č. IV-12-4016016/VB/006.
Výsledek hlasování : pro : 7,

-proti 0, -zdržel se hlasování 0,

usnesení bylo schváleno

7. Projednání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IE-12-4016016/VB/004
Vzhledem ke skutečnosti, že nedojde k realizaci stavby, tak jak byla popsána ve schválené smlouvě,
museli jsme nejdříve revokovat ( zrušit) schválené usnesení. Firma Kollert Elektro ve spolupráci s obcí
zpracovala 3. návrh trasy kabelového vedení, dotčeny budou obecní pozemky p.č. 1434/2 ( travnatá část

podél cesty na staré Veselce v hoření části) a 1436/3, (travnatá část podél krajské silnice – od xxx dolů
směrem k xxx, předpokládaný rozsah dotčení pozemků bude 21 m2. Stavba zařízení distribuční soustavy
bude obsahovat : zemní kabelové vedení NN, pilíř s přípojkovou skříní a pilíř s rozpojovací skříní.
Věcné břemeno je za omezení vlastnického práva - byla sjednána jednorázová náhrada ve výši 3 000,- Kč
plus DPH. Po realizaci stavby proběhne geodetické vytyčení skutečného zásahu do pozemku, proběhne
vklad VB do KN, až poté nám bude částka vyplacena na účet. Posledním úkonem bude schválení smlouvy
o zřízení VB v zastupitelstvu.
Usnesení č.
34./ 20.6. 2018 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4016016/VB/004. Stavbou zařízení distribuční
soustavy budou dotčeny pozemky v majetku obce - p.č. 1434/2 a p.č. 1436/3, obojí v k.ú. Levínská
Olešnice za jednorázovou náhradu ve výši 3 000,- Kč plus DPH.
Výsledek hlasování : pro : 7,

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0,

usnesení bylo schváleno

8. Účetní závěrka obce za rok 2017
Nedílnou součástí účetní závěrky jsou tyto dokumenty, které obsahují údaje za celý OÚ v daném
kalendářním roce :
- Rozvaha k 31.12.2017
- Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
- Příloha k 31.12.2017 - Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2017
- Zpráva z přezkumu hospodaření účetní jednotky týkající se roku 2017
- Inventarizační zpráva obce za rok 2017
Účetní závěrka byla zpracována s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a má
vypovídají hodnotu ohledně finanční situace každé účetní jednotky.
Zprávu si připravila p. Háková – předsedkyně finančního výboru
Usnesení č.
35./ 20.6.2018 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje účetní závěrku obce Levínská Olešnice
sestavenou k 31.12.2017 ( Příloha č. 3)
Výsledek hlasování : pro : 7,

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0,

usnesení bylo schváleno

9) Závěrečný účet obce za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Zákon o obcích nám stanovuje povinnost projednat a schválit závěr. účet obce a zprávu o výsledku
přezkoumání do konce června běžného roku.
Závěrečný účet obsahuje souhrnné údaje o ročním hospodaření obce např. :
- údaje o plnění rozpočtu v příjmech a výdajích
- údaje o hospodaření s majetkem obce
Návrh závěrečného účtu byl řádně zveřejněn na ÚD – kamenné i elektronické min. 15 dní před projednáváním
dle zákona o obcích
Nedílnou součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za uplynulý rok –
audit provedla kontrolorka z krajského úřadu Liberecké kraje, z důvodu obsáhlosti kontrolovaných agend se už
po několik let provádí dílčí audit a závěrečné přezkoumání.
Dílčí audit proběhl 8.11.2017 – ( 1. pololetí roku 2017) a závěrečné přezkoumání proběhlo 23.4.2018.
(2. pololetí roku 2017)
Kontrolované agendy : - rozpočet, rozpočtová opatření , rozpočtový výhled, pokladna, inventura, faktury,
rozvaha, veškeré sepsané smlouvy, dokumentaci k veřejným zakázkám, vnitřní předpisy, veřejná zasedání +
zápisy atd.
Závěr : při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Usnesení č. :
36./ 20.6. 2018 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice bez výhrady uděluje souhlas s celoročním
hospodařením obce a schvaluje závěrečný účet za rok 2017 (Příloha č. 4) včetně zprávy nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Výsledek hlasování : pro : 7,

-proti 0, -zdržel se hlasování 0,

usnesení bylo schváleno

10. Rozpočtové opatření č. 2/2018 – dle navržených změn
Dochází k úpravě rozpočtu z důvodu přijetí neinvestiční dotace a z důvodu lesní kalamity. Předsedkyně
finančního výboru p. xxx přečetla jednotlivé položky v příjmech a ve výdajích – viz příloha.
Usnesení č. :
37./ 20.6. 2018 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2018 dle
navržených změn (Příloha č. 5)
Výsledek hlasování : pro : 7,

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0,

usnesení bylo schváleno

11. Hospodářský výsledek PO MŠ Levínská Olešnice za rok 2017
Celkový výsledek hospodaření za rok 2017 v příspěvkové organizaci MŠ Levínská Olešnice činil 0,- Kč,
Z toho vyplývá, že PO MŠ nevykázala za rok 2017 žádný zisk ani ztrátu, hospodářský výsledek je vyrovnaný
Usnesení č. :
38./ 20.6. 2018 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje hospodářský výsledek PO MŠ Levínská
Olešnice za rok 2017, který činí 0,- Kč, tudíž je vyrovnaný
Výsledek hlasování : pro : 7,

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0,

usnesení bylo schváleno

12. Účetní závěrka PO MŠ Levínská Olešnice za rok 2017
Obec Levínská Olešnice je zřizovatel PO MŠ.
Máme uzavřenou smlouvu se SOLK na provádění veřejnoprávních kontrol – proběhla 17.4.2018.
Předmětem kontroly bylo dohlížení na efektivitu hospodaření PO, posouzení souladu hospodářských operací
s právními předpisy.
Závěr kontroly - nebyly shledány významné nedostatky, účetnictví je vedeno přehledně a správně,
organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, Účetní závěrka – sestavena v souladu s vyhláškou
410/2009 Sb.,
Usnesení č. :
39./ 20.6. 2018 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje účetní závěrku PO MŠ Levínská Olešnice
sestavenou k 31.12.2017.
Výsledek hlasování : pro :7,

-proti 0,

-zdržel se hlasování 0,

usnesení bylo schváleno

13. Projednání směrnice GDPR – nakládání s osobními údaji
GDPR - evropské nařízení o ochraně osobních údajů, začalo platit 25.května 2018, starostka informovala o
provedených opatření v rámci úřadu – skříně opatřeny zámkem, u Dohnala Pavla ml. je dán požadavek na
výrobu dvířek ke skříňkám u starostky.

Od chalupářů jsou shromažďovány souhlasy s vedením evidence jejich e-mailých adres, zaměstnanci mají
podepsaný dodatek k pracovní smlouvě o mlčenlivosti, totéž doplňujeme u některých DPP.
Směrnice určuje vnitřní pravidla pro nakládání s osobními údaji, definuje, co to jsou osobní údaje nebo jak se
mají zpracovávat. Velký důraz je kladen na zabezpečení osobních údajů – ať už v elektronické podobě – PC
nebo v listinné podobě. Není zákonnou povinností zveřejňovat na webu zápisy z VZ, my je budeme na web
vkládat, ale osobní údaje budou vynechány.
Máme zpracovanou obsáhlou agendu, je v souladu s GDPR – odsouhlasena paní pověřenkyní, agenda se bude
průběžně aktualizovat. Chtěla bych ujistit všechny občany, že veškeré osobní údaje shromaždujeme v nezbytně
nutném rozsahu k plnění úředních úkonů.
Na kamenné ÚD je vyvěšen kontakt na pověřence paní Černou Petru.
Na webové stránky je přidaná samostatná záložka v odseku úřad – vloženy dokumenty : Informace o
zpracování osobních údajů a jmenování pověřence, po schválení na VZ tam bude vložena Směrnice.
Diskuse :
p. xxx – moje jméno můžete klidně zveřejňovat, nemusíte ho začerňovat, já se za své názory nestydím
starostka – abychom se vyhnuli v budoucnosti případným problémům za nedodržení zákona, budeme se jím
řídit.
Tudíž u dokumentů obsahující osobní údaje, které budeme zveřejňovat, vynecháme každý osobní údaj.
Určitě si nebudeme vést evidenci, čí osobní údaje můžeme zveřejnit a u koho nesmíme.
Usnesení č. :
40./ 20.6. 2018 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Směrnici č. 1/2018 pro nakládání
s osobními údaji dle Obecného nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů jakožto přímo účinného předpisu EU
Výsledek hlasování : pro : 7,

-proti : 0,

-zdržel se hlasování : 0,

usnesení bylo schváleno

14. Projednání cenové nabídky na klempířské práce ve Žďáru – autobusová zastávka
a hasičská zbrojnice, SoD
Dlouhodobě je poukazováno na havarijní stav žlabů a okapů na hasičské zbrojnici a autobusové zastávce ve
Žďáru. Žlaby a okapy jsou prorezlé a na mnohých místech děravé. S investicí jsme v letošním roce nepočítali,
ale vnímáme to jako nutnou a neodkladnou opravu. Tato investice bude v rozpočtu zaúčtována v kapitole
opravy a údržba obecních nemovitostí. Rozsah opravy jsme konzultovali se třemi řemeslníky, kteří nám
doporučili několik variantních řešení. Ta nejjednodušší a nejméně finančně náročná spočívá ve výměně žlábků
a svodů, ta nejnáročnější už počítá s celkovou rekonstrukcí žlabového systému včetně bednění vikýře. Stávající
krytina na střeše hasičské zbrojnice už místy vykazuje zjevné opotřebení. U všech byla shoda na tom, že je
špatný sklon a umístění žlábků, ale přiklonili se k té jednodušší variantě, celkovou rekonstrukci žlabového
systému doporučili udělat zároveň s výměnou krytiny v horizontu do 10 let.
Starostka zároveň uvedla, že každý schopný řemeslník má již na letošní rok zakázky nasmlouvané, a proto bylo
složitější s někým domluvit opravu, nakonec opravu slíbil pan xxx z Čisté.
Usnesení č. :
41./ 20.6. 2018 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje provedení klempířských prací u
autobusové zastávky a na budově hasičské zbrojnice ve Žďáru a dále uzavření smlouvy o dílo s panem xxx,
Čistá u Horek.
Výsledek hlasování : pro : 7,

-proti : 0,

-zdržel se hlasování : 0,

usnesení bylo schváleno

15. Projednání Smlouvy o zřízení služebnosti č.j. OLP/2793/2018 - sjezd k čp. 152 v Levínské Olešnici

Stará záležitost, prvopočátek je ještě z minulého zastupitelstva, v 7/2014 se podepsala Smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení pozemkové služebnosti. Projektant pan xxx z Nové paky zpracoval jednoduchou PD, která
byla schválena stavebním odborem MěÚ v Jilemnici. Další souhlasy jsme získali od KSS LK a odboru dopravy.
V červnu loňského roku proběhla samotná realizace, poté následovalo geodetické zaměření, vklad na KN,
závěrečná prohlídka ze strany KSS LK a poslední krok je schválení samotné smlouvy o zřízení služebnosti – mezi
obcí a Libereckým krajem.
Stavbou sjezdu jsme zasáhli do pozemku Libereckého kraje a na základě schváleného ceníku jednorázových
úhrad, kterou schválilo zastupitelstvo LK se v případě sjezdu jedná o částku ve výši 1815,- Kč, tuto částku jsme
museli zaplatit před zahájením prací.
Usnesení č. :
42./ 20.6. 2018 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje uzavřít s Libereckým krajem Smlouvu
o zřízení služebnosti č.j. OLP/2793/2018 ke stavbě „Zřízení sjezdu pro objekt č.p. 152
v k.ú. Levínská Olešnice“
Výsledek hlasování : pro : 7,

-proti : 0,

-zdržel se hlasování : 0,

usnesení bylo schváleno

16. Projednání Smlouvy o zřízení služebnosti č.j. OLP/2794/2018 – vodovodní přípojka
k čp. 152 v Levínské Olešnici
Stavba vodovodní přípojky byla prováděna souběžně se sjezdem, takže postup byl úplně stejný, rozdíl je pouze
v poplatku za dotčení pozemku – tady se částka vypočítává podle skutečného zásahu – počítáno v metrech. Na
základě geodetického vytyčení bude poplatek za služebnost 899,- Kč.
Zhotovitel obou akcí byl pan xxx.
Usnesení č. :
43./ 20.6. 2018 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje uzavřít s Libereckým krajem Smlouvu
o zřízení služebnosti č.j. OLP/2794/2018 ke stavbě ,, Vodovodní přípojka pro objekt č.p. 152 v k.ú.
Levínská Olešnice“
Výsledek hlasování : pro : 7,

-proti : 0,

-zdržel se hlasování : 0,

usnesení bylo schváleno

17. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/2018 – Oprava komunikace p.p.č. 1411/1 v Lev. Olešnici
Starostka informovala probíhající stavbě, řekla, že původní rozsah opravy komunikace byl vyprojektován
pouze na tu nejkritičtější část komunikace, která se propadala. Dodatečně až při provádění prací se ukázalo
jako opodstatněné dodělat opěrnou zídku až k lávce, což si vyžádá vícepráce, které nejsou rozpočtovány
v dotaci a budou plně hrazeny z rozpočtu obce. Na tuto opravu cesty máme přiznanou dotaci z MMR ve výši
252 000,- celkové výdaje - 525 658,- Kč.
Na dnešním zasedání budeme schvalovat dodatek k SoD - jedná se o částku 153 000,- Kč bez DPH,
Máme od firmy vypracovaný výkaz výměr na tyto vícepráce – prodloužení zídky o 6 m,prodloužení zábradlí,
prodloužení rozsahu opravy komunikace o 10 m. (zemní práce : odstranění stávající vrstvy asfaltu, bagrování,
úprava pláně, podkladová vrstva, asfaltový beton, živičný postřik, doprava materiálu)
Termín dokončení stavby zůstává neměnný – předání má být do 31.7.2018.
Diskuse :
p. xxx – diví se, že v projektu nebylo počítáno se zídkou až k lávce
starostka – v prvopočátku se řešila havarijní část komunikace, tj. 25 m až po mohutný pařez, od něj už povrch
cesty byl v pořádku. V průběhu stavby se ukázalo, že valící se voda v potoce v době záplav by mohla
proniknout za opěrnou zídku a mohlo by dojít k jejímu poškození. Dále se ukázalo, že břeh pod pařezem je také
zčásti podemletý. Toto byly hlavní důvody, které ukázaly, že je nutné opravu komunikace prodloužit.
p. xxx - ve kterém století to bude hotové ?

starostka – cena za dílo je daná ve smlouvě, termín dokončení stavby také, obec neplatí dělníky za počet hodin
strávených na stavbě.
Nějaké poznámky ohledně pracovního nasazení dělníků na stavbě jsem už slyšela od více občanů, , podle
informací které mám, tak mají nějaké nejasnosti v organizaci práce, ale tohle já za ně řešit nebudu, toto je plně
v kompetenci jejich zaměstnavatele.
p. xxx- je stanovený nějaký dozor na stavbě ?
starostka – ano, máme sepsanou příkazní smlouvu s Ing. Kordou na technický dozor investora.
Usnesení č. :
44./ 20.6. 2018 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
6/2018 – Oprava komunikace p.p.č. 1411/1 v Levínské Olešnici z důvodu vzniklých víceprací –prodloužení
stavby opěrné zídky a prodloužení celkové opravy komunikace v částce 153 078,84 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování : pro : 6,

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

18. Projednání záměru odkupu obecního pozemku p.č. 1385/2 v k.ú. Lev. Olešnice
Záměr byl zveřejněn na ÚD jak kamenné, tak i v elektronické podobě - podle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích – 15
dnů před projednáváním v zastupitelstvu.
Žádost o prodej pozemku si podali manželé xxx a xxx z nemovitosti č.p. xxx (xxx). Důvodem k podání žádosti
je zřízení přístupové cesty k nemovitosti, která je nyní nezpevněná, v travnatém porostu jsou vyježděné
hluboké koleje.
Starostka opět potvrdila, že ke každé žádosti o prodej obecních pozemků přistupujeme individuálně,
posuzujeme o jaký druh pozemku se jedná, jak je využívány veřejností, jeho lokalita, výměra nebo využití
v budoucnu. Při posuzování žádosti zastupitelstvo posoudilo tyto skutečnosti : předmětný pozemek p.č.
1385/2 přímo navazuje na prostranství okolo nemovitosti žadatelů a nikdo jiný tuto cestu nevyužívá.
Protože se jedná o obecní cestu, obec by měla investovat určité finance do jejího zpevnění a také by měla
cestu pravidelně udržovat, v případě prodeje si toto budou realizovat žadatelé na vlastní náklady.
Přednesen návrh – bude sepsána kupní smlouvy za těchto podmínek – cena za 1 m2 bude 45,- Kč, žadatelé
uhradí 1 000,- Kč za vklad do KN, obec připraví kupní smlouvu
Starostka ještě připomněla, že občané měli možnost se k předloženému záměru vyjádřit, stanovený termín byl
do 20.6. 12 hodin - neobdrželi jsme žádnou námitku či vyjádření.
Usnesení č. :
45./ 20.6. 2018 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje dle Oznámení č. 1/2018 záměr prodeje
obecního pozemku p.č. 1385/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 396 m2, k.ú. Levínská
Olešnice manželům xxx a xxx, trvale bytem Levínská Olešnice xxx za cenu 45,- Kč/m2.
Výsledek hlasování : pro : 7,

-proti : 0, -zdržel se hlasování : 0,

usnesení bylo schváleno

19. Schválení počtu zastupitelů obce pro následující volební období 2018-2022
Na začátku října proběhnou komunální volby a nám se tak blíží se konec našeho čtyřletého volebního období a
podle zákona o obcích je naší povinností stanovit počet zastupitelů obce pro následující volební období 20182022. Vždy se schvaluje lichý počet kvůli hlasování, dále se přihlíží na velikost obce a počet občanů. Minimální
počet zastupitelů může být 5, navrhuji odsouhlasit stávající počet - 7 zastupitelů, myslím, že je to dostatečné.
Usnesení č. :
46./ 20.6. 2018 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice stanovuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že počet zastupitelů obce pro následující volební období
2018 – 2022 bude 7 (sedm) členů
Výsledek hlasování : pro : 7,

-proti : 0, -zdržel se hlasování : 0,

usnesení bylo schváleno

20. Různé
Starostka - doplňující informace k infoletáku, který každá domácnost obdržela společně s programem VZ
Seznámila přítomné s uzavřením MŠ v termínu 16.7. – 19.8.2018 z důvodu letních prázdnin
Uzavření ordinace z důvodu čerpání dovolené praktického lékaře MUDr. Válek bude v těchto termínech :
•
26.6. – úterý – Roztoky 8-12, MUDr Gottwald
•
29.6. – pátek - Zálesní Lhota, 8-12 hod., MUDr Gottwald
•
23.7. – 17.8. – MUDr Gotwald, střídavě Roztoky a Martinice ( podrobný rozpis na ÚD )

p. xxx – poděkoval za špičkové setkání pro seniory, které obec uspořádala v květnu, bylo to moc hezké a od
každého slyšel jenom chválu
starostka – moc děkujeme, určitě nás každá pochvala těší
Starostka obce poděkovala přítomným za účast, popřála příjemné prožití prázdnin a letních dovolených a
ukončila schůzi zastupitelstva v 19,31 hod.

V Levínské Olešnici dne : 25.6.2018

Zapsala : xxx

Ověřovatelé zápisu:

Starostka obce:

