Zápis z 2.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Levínská Olešnice
konaného dne 19. 5. 2016
Místo konání: Kulturní dům Žďár
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.
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 p.T.Martinka a D. Peterku a zapisovatelkou
p.J.Crhovou . Před hlasováním dala možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu p. T. Martinka a p. D. Peterku
zapisovatelem určuje p. J.Crhovou .

Výsledek hlasování :

pro : 7
proti 0
zdržel se hlasování 0,
usnesení č. 16/19.05.2016 bylo schváleno

2. Schválení programu
Předsedající seznámila s návrhem programu podle pozvánky, nebyl vznesen návrh na
rozšíření programu:

Program :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, jmenování zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
Zpráva starostky obce
Rozpočtová změna č. 2/2016
Rekonstrukce veřejného osvětlení v Levínské Olešnici
Smlouva o dílo na dětské hřiště ve Žďáru
Smlouva o dílo na rekonstrukci tenisových kurtů
Pověření starostky obce jednat ve věci poskytnutí podpory v rámci programu 129 290
MZe ČR na akci Odbahnění malé vodní nádrže na p. p. č. 16 v k.ú. Žďár u Staré Paky
10. Různé
11. Usnesení, závěr

Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje navržený program (Příloha č. 2).

Výsledek hlasování:

pro : 7
proti
0
zdržel se hlasování
usnesení č.17/19.05.2016 bylo schváleno

0,

3. Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
Usnesení č.1. – 15. splněno
Zprávu přečetla p. Hradecká – předsedkyně kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání.

4. Zpráva starostky
Hotové akce naplánované v rozpočtu :
Podařilo se nám zrealizovat přestavbu prodejny ve Žďáře na bytovou jednotku- firma
Dohnal Pavel, rekonstrukce sociálního zařízení v pohostinství v Levínské Olešnici – firma
Zeman Jiří, zhotovení nových obecních stránek s jednodušším informačním systémem – firma
Galilelo Chomutov. Nechali jsme zpracovat PD na opravu místní komunikace ve Žďáru od
bývalé prodejny k čp. 2. Při této příležitosti jsme zjistili, že část vozovky patří KÚ LK
požádali jsme kraj o bezúplatný převod části komunikace na obec. Dotace na opravu nám
nebyla přidělena, rozhodli jsme se, že z těchto důvodů v letošním roce nebudeme akci
realizovat, provedeme pouze lokální opravu nejhorších úseků.
Obec zvažovala možnosti vybudování protipovodňových opatření. Svolali jsme pracovní
schůzku s majiteli dotčených pozemků se zástupkyní firmy VRV Praha Ing.Řehákovou.
Vlastníci pozemku vyjádřili své obavy o možné znehodnocení pozemků a znemožnění jejich
obhospodařování, proto byla tato akce odložena.
Rozpracované akce :
rozšíření veřejného osvětlení za kostelem, je zhotovená PD, rozpočet asi 370 tis.Kč, Podle
předběžných informací dostaneme dotace z KÚ ve výši 112 tis.Kč.
U zkušebního vrtu ve Žďáru nás zbrzdila digitalizace, čekáme na zhotovení GP, abychom
mohli požádat o změnu využití pozemku na KN aby se mohlo zažádat o chybějící povolení a
spustit realizaci zkušebního vrtu. Nechali jsme zpracovat studii na odbahnění rybníčka ve
Žďáru. Rozpočet je přibližně na 620 tis.Kč. Vzhledem k tomu, že tuto akci nemáme
plánovanou v rozpočtu je realizace tohoto záměru odvislá na dotaci.
Digitální povodňový plán - zpracování plánu včetně podání žádosti o dotaci bylo zadáno
firmě VRV Praha. Zároveň dojde k rozšíření varovného a výstražného signálu, bude posílen
rozhlas a několik hlásičů v obou našich obcích.
Kulturní a sociální oblast – v březnu jsme přivítali 4 malé občánky, v dubnu proběhla
ochutnávka vín s panem Ondřejem Kuříkem z Nové Paky. Chodíme gratulovat jubilantům.
Ke konci května proběhl zápis do mateřské školy. K zápisu přišlo 9 dětí a všechny byly
přijaty. 5 dětí bylo místních a 4 děti přespolní.
V minulých měsících na obci probíhaly kontroly, KÚ provedl kontrolu hospodaření, HZS
přijel na kontrolu jednotky požární ochrany, v Semilech proběhla kontrola na OSSZ, v květnu
proběhla kontrola z EKO- KOMU na odpady. Byli jsme dobře hodnoceni.
V obecních lesích se potýkáme s kůrovcem, cena za palivové dřevo zůstává stejná jako
v minulých letech. Pan Ing.Jiřiště ve spolupráci s hajným podal žádost o dotaci na lapáky a
připravují žádost na obnovu uhynulých výsadeb. Oba tyto dotační tituly vyhlašuje KÚ.
Obecní pracovník vyřezával náletové dřeviny z obecních pozemků, dále připravoval paseky
na novou výsadbu stromků, sázel stromky a vyráběl oplocenky. Nyní probíhá sekání trávy po
obci. Následující týden budou osázeny truhlíky s květinami.

Byla odeslána žádost o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro JSDHO, a také byla
podána žádost na nákup osobních ochranných pomůcek. Rada LK doporučila naši žádost o
dotaci na ochranné pomůcky ke schválení.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starostky obce za období od minulého veřejného
zasedání.

5. Rozpočtová změna č. 2 /16
Byla vytvořena rozpočtová změna k naplnění výdajových položek.
Návrh na usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtovou změnu č. 2/2016 (Příloha č.3)

Výsledek hlasování :

pro : 7
proti 0
zdržel se hlasování 0,
usnesení č.18/19.05.2016 bylo schváleno

6. Rekonstrukce veřejného osvětlení v Levínské Olešnici
Probíhá souběžně s rekonstrukcí NN ( akce ĆEZ ). Pro obec je to samostatná akce, pouze využíváme
vysoutěženou firmu ČEZem , která provádí rekonstrukci NN, aby bylo možné provést obě akce
současně za výhodnějších finančních podmínek. Tato akce by měla být ukončena 30.5.2016.
p. Lízr Jiří – zda máme zajištěný měděný drát, který bude odstraněn ze stávajícího rozvodu.
Starostka: cena je odečtena z celkové ceny za zhotovení díla
Návrh na usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje investiční akci ,, Levínská Olešnice -veřejné osvětlení-PD
č. stavby PD-00038539. Zhotovitelem stavby je firma EMSL, s.r.o. Jablonec nad Nisou
Výsledek hlasování:
pro : 7
-proti 0,
-zdržel se hlasování 0,
usnesení č. 19/19.05.2016 bylo schváleno
7. Smlouva o dílo na dětské hřiště ve Žďáru
Bude využit pozemek za KD a to vzhledem k bezpečnosti dětí, aby nepřebíhaly silnici. Byly vybrány
tyto herní prvky : sestava FLEXI, vahadlová a pružinová houpačka, lavice piknik. Osloveny 4 firmy, 3
odmítly, 1 se neozvala. V druhém kole se vybíralo ze 2 firem, jedna firma byla drahá, proto byla
oslovena firma Slavík z Ohařic. Cena přibližně 141 tis.Kč
Návrh na usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na výstavbu dětského hřiště ve Žďáru
s firmou Tomáš Slavík - Truhlářství, Ohařice
Výsledek hlasování:

pro : 6

-proti 0
-zdržel se hlasování 1, p.Votoček
usnesení č. 20/19.05.2016 bylo schváleno

8. Smlouva o dílo, rekonstrukce tenisových kurtů

Akce z loňského roku, byl ukončen smluvní vztah s firmou MARO CZ, s.r.o. za hrubé
porušení PD. Věc se řeší přes právní zástupce, firma nereaguje na výzvu k odstranění vadného

materiálu. Hřiště je potřeba dodělat kvůli vyúčtování dotace. Byly osloveny 3 firmy na podání cenové
nabídky, vybrána firma Linhart s.r.o. Brandýs nad Labem. Firma je připravena realizovat rekonstrukci
s termínem ukončení 15.7.2016. Zastupitelé se byli podívat v několika obcích, kde firma pracovala,
byly kladné ohlasy. Nevíme jak se kauza bude dál vyvíjet, MARO CZ nekomunikuje, nechali jsme si
zpracovat znalecký posudek na jejich dosavadní práci na kurtech , posudek hovoří v náš prospěch. Pro
případný soudní spor máme podklad.
p.Kalkusová – co bude z toho prostoru co je vedle hřiště oplocené a co bude s velkou hromadou hlíny
u kurtů
starostka – bude zatím trávník , hromada se využije při výstavbě veřejného prostranství u OÚ
P.Lízr J. – necháte zase naplavit hlínu na kurty
Starostka – byla provedena kontrola současného stavu. Obec dopisem p. Vitvara informovala o
vypovězení z užívání obecní pozemku. V loňském roce jsme se domluvili, aby náš pozemek dal do
původního stavu. Obecní pozemek v této části není vytýčený, proto nelze přesně říct, jestli zase část
pole zasahuje na obecní pozemek. Abychom minimalizovali riziko znečištění kurtů, budeme muset
udělat val, aby nedošlo k náplavě hlíny.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na rekonstrukci tenisových kurtů s firmou
Linhart s.r.o., Brandýs n. L. –Stará Boleslav

Výsledek hlasování :
pro : 7
usnesení č. 21/19.05.2016 bylo schváleno

proti 0,

-zdržel se hlasování 0,

9. Pověření starostky obce jednat ve věci poskytnutí podpory v rámci programu 129 290
O odbahnění rybníčku bylo již řečeno ve zprávě starostky, společně s podáním žádosti je potřeba mít
schválené pověření pro starostku na veřejném zasedání.
p.Paulů – když se posledně odbahňoval, až do Košťálova byl mrtvý potok
starostka – před realizací by se nechal udělat rozbor kalů
místostarosta – pro nakládání s bahnem je rozhodující, zda se najdou těžké kovy. Když ne, dá se odpad
použít na rekultivované plochy.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje pověření starostky obce jednat ve věci poskytnutí podpory
v rámci programu 129 290 MZe ČR na akci Odbahnění malé vodní nádrže na p. p. č. 16 v
k.ú. Žďár u Staré Paky
Výsledek hlasování :

pro : 7
-proti 0,
-zdržel se hlasování 0,
usnesení č.22/19.05.2016 bylo schváleno

10. Různé
Oprava krajské komunikace III/2934
S p.Mastníkem z LK bylo probíráno, jsou si stavu komunikací vědomi, ale vzhledem k velkému
množství nemohou všechny opravy pokrýt. V listopadu opět odpověděli, že tato akce není

projekčně připravena, v roce 2016 se s ní nepočítá. Na jaře přišla informace, že se podařilo najít
finanční prostředky a oprava se bude realizovat. Počítá se s celoplošnou opravou ve 2/3, zbytek
úseku bude pouze lokální oprava výtluků. Pan Medek z KSS nedovedl odpovědět proč se nedělá
oprava celého úseku. Vítězná firma na realizaci je M- silnice.
p.Němec – požádat policii, aby úsek uzavřela pro nákladní dopravu, ve Vidochově požádali a
povolili jim to.
Starostka – majitelem komunikace je LK ne obec – podnět by musel přijít z LK. Nepřiměřenou
rychlost jsme konzultovali s KSS i s MěÚ Jilemnice, ale možnost instalace retardéru byla
zamítnuta. Možným řešením je instalovat dopravní značky. Další jednání budou následovat.
p.Pospíšilová – vyjímku stejně mají lesy – vozí dřevo na pilu na Horka a do Roztok a to jsou
hodně těžká nákladní auta
Plán běžné údržby byl schválen Radou LK, v polovině dubna proběhl úklid po zimě, sekání
příkopů je naplánováno na polovinu května a začátkem srpna. Práce jsou závislé na počasí.
p.Kalkusová – jak se bude řešit příkop u čp. 17
starostka – je to dané do požadavků KSS – nice se nedělo, znovu bylo připomínkováno, vzápětí na
to dorovnávaly krajnice, bude ještě dotazovat příkop.
7. a 8. 10. 2016 proběhnou v naší obci Volby do krajského zastupitelstva. Každá obec bude mít
svůj volební okrsek, naším úkolem bude zajistit členy do volební komise. Kdo bude mít zájem,
může se hlásit na obecním úřadě.
Svazek obcí Jilemnicko chystá výběrové řízení na svozovou firmu komunálního odpadu
z důvodů neustále se zvyšujících se nákladů na odpadové hospodářství a monopolní postavení
současné svozové firmy. Nyní se připravují materiály za každou obec, z nich se pak sestaví
požadavek jako celek.
Paní starostka žádá všechny občany, aby třídili odpad jak se má, při kontrolách nacházejí
v nádobách to co tam nemá být. Zároveň by chtěla poděkovat všem, kteří se zapojují do třídění
odpadu. Za to máme peníze od firmy EKO KOM a.s. Na začátku měsíce dubna proběhl svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu a zároveň byla zahájena kompostovací sezona. Do
kontejneru určeného na materiál ke kompostování by měly přijít větve ne silnější jak 5 cm.
11. Závěr
Starostka obce poděkovala zastupitelům a pracovníkům obecního úřadu za jejich práci, přítomným za
účast a ukončila zasedání zastupitelstva v 21.00 hod.

V Levínské Olešnici 23 5.2016

Zapsala : Crhová J.

Ověřovatelé zápisu:
Starostka obce:

