Obec Horní Olešnice
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z á p i s č. 4/2017
z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Olešnice, konané dne 23. 05. 2017
od 18 hodin v zasedací místnosti čp. 2 v Horní Olešnici
Přítomni: Marcela Linková, Vlasta Purkertová, Petr Řehoř, Martin Krafek, Petr Jarý, Jiří Mikulka
Omluveni: Ing. Aleš Sucharda
Nepřítomni: 1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Horní Olešnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18,00
hodin starostkou obce Marcelou Linkovou („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1
zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Horní Olešnice zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 15. 05. 2017 do 23. 05. 2017. Současně byla zveřejněna
na „elektronické úřední desce“(příloha č. 1).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2)
konstatovala, že přítomno je šest členů zastupitelstva (z celkového počtu sedmi členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
- Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Vlastu Purkertovou a Martina Krafka a zapisovatelkou
Marcelu Linkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice určuje ověřovateli zápisu Vlastu Purkertovou a Martina
Krafka a zapisovatelkou Marcelu Linkovou.
Přítomno hlasování: 6
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Usnesení č.4/01/2017 bylo schváleno

Zdrželi se
*

*

0
*

Schválení programu:
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Program zasedání:
1. zahájení, kontrola usnesení
2. majetek obce- opravy, prodej, zakoupení, pronájem aj.
3. dotace, poptávky
4. různé informace, žádosti
5. Obecně závazná vyhláška obce č.1/2017, o stanovení části spol .škol. obvodu MŠ
6. Obecně závazná vyhláška obce č.2/2017 o stanovení části spol. škol. obvodu ZŠ
7. rozpočtové opatření č.3 a 4
8. diskuze, závěr
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko,
případně podat návrh na doplnění. Žádné stanovisko ani návrh na doplnění sděleny nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje následující program zasedání:
1. zahájení, kontrola usnesení
2. majetek obce- opravy, prodej, zakoupení, pronájem aj.
3. dotace, poptávky
4. různé informace, žádosti
5. Obecně závazná vyhláška obce č.1/2017, o stanovení části spol. škol. obvodu MŠ
6. Obecně závazná vyhláška obce č.2/2017 o stanovení části spol. škol. obvodu ZŠ
7. rozpočtové opatření č. 3 a 4 rozpočtu 2017
8. diskuze, závěr
Přítomno hlasování: 6
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 4/02/2017 bylo schváleno

Zdrželi se

0

- Kontrola zápisu a usnesení:
Zápis z předchozího veřejného jednání zastupitelstva obce byl vyložen k nahlédnutí na OÚ v Horní
Olešnici od 11. 04. 2017. K zápisu nebyla vznesena žádná připomínka.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje zápis z veřejného zasedání ze dne 11. 04. 2017.
Přítomno hlasování: 6
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 4/03/2017 bylo schváleno

Zdrželi se

0

*
*
*
Kontrola plnění usnesení z minulého veřejného zasedání:
- schválilo pořízení stolu pro účetní obce Horní Olešnice do 20 000 Kč
-

usnesení č.1/12/2016
TRVÁ
schválilo provedení opravy elektroinstalace nebytového prostoru v 2.NP čp.2 v Horní Olešnici
usnesení č. 4/10/2016
TRVÁ
schválilo provedení potřebných oprav garáže včetně zdvihacího zařízení Obce Horní Olešnice
umístěné na st.p.č.94 v katovi. území Horní Olešnice- zadáno
usnesení č. 4/16/2016
TRVÁ
schválilo vyhotovení pohlednice obce a uložilo starostce zajišť. poptávky usnesení č. 5/11/2016
TRVÁ
schválilo opravu drobné stavby na p.p.č.882/1 v kat. území Horní Olešnice a uložilo starostce
zajištění- zadáno od července 2016
usnesení č. 6/5/2016
TRVÁ
konstatovalo: Obec Horní Olešnice vlastní velmi málo pozemků. Pozemky se snaží neprodávat,
naopak kupovat a tím zvyšovat majetek obce. Dotčený pozemek p.č.21/11 v kat. území
Prostřední Olešnice se nachází v těsné blízkosti místní komunikace a je potřebný pro zajištění
provozu a obsluhy místní komunikace. Obec se snaží chovat jako řádný hospodář a vycházet
občanům vstříc. Z tohoto důvodu zváží možnost pronájmu části pozemku v souladu se zákonem
o obcích
usnesení č. 6/11/2016
2

-

-






TRVÁ
schválilo demontáž stávajícího sloupu veřejného osvětlení na st.p.č.94 v kat. území Horní
Olešnice z důvodu havarijního stavu, demontáž a zpětnou montáž osvětlovacího tělesa veřejného
osvětlení a montáž el. sirény na budovu obecního úřadu a uložilo zástupci starostky zajištění
usnesení č. 8/14/2016
TRVÁ
schválilo vyhotovení studie pro vybudování hasičské zbrojnice u čp.63 ve Ždírnici a uložilo
starostce zajištění
usnesení č. 8/22/2016
TRVÁ
schválilo vyhotovení studie pro vybudování zdroje pitné vody pro obě části obce a uložilo
starostce zajištění
usnesení č. 8/23/2016
TRVÁ
schválilo v zájmu smířlivého jednání zaměření hranic p.p.č. 480/1 v kat. území Zadní Ždírnice
dle návrhu a uložilo starostce projednání s vlastníky vyčištění příkopu
usnesení č. 9/9/2016
objednáno 14.10.2016
TRVÁ
uložilo starostce jednání s vlastníkem ohledně odkoupení p.p.č.227/1 a p.p.č.239/1 v kat. území
Horní Olešnice
usnesení č. 9/17/2016
TRVÁ
schválilo přípravu podkladů pro podání žádosti o dotaci na domácí čističky pro rodinné domy a
uložilo místostarostovi zajištění podkladů pro podání žádosti o dotaci
usnesení č. 10/8/2016
TRVÁ
schválilo zakoupení včetně instalace osvětlení vánočního stromu u obecního úřadu v Horní
Olešnici pro následující vánoční období a uložilo místostarostovi zajištění usnesení č. 1/08/2017
TRVÁ
schválilo zakoupení sněhové frézy pro násl. zimní období
usnesení č. 1/09/2017
TRVÁ
uložilo místostarostovi navrhnout a zajistit řešení spotřeby el.energie ve společenské místnosti
v čp.63 ve Ždírnici
usnesení č. 1/10/2017
TRVÁ
schválilo zadání výb.řízení na realizaci akce „Revitalizace návsi-II.etapa“ usnesení č. 1/11/2017
PROBÍHÁ, BODEM DNEŠNÍHO JEDNÁNÍ
schválilo opravu části vodovodu na p.p.č.529/1, 494/2, 302/2 a 53/2 v kat. území Prostřední
Olešnice- změna uložení vodovodního potrubí a uložilo starostce zajištění
usnes. č. 1/18/2017
TRVÁ
uložilo starostce zadání výběrového řízení na realizaci akce „Revitalizace návsi-II.etapa“
odbornou firmou
usnesení č. 2/05/2017
TRVÁ, BODEM DNEŠNÍHO JEDNÁNÍ
schválilo opravy majetku obce:
- oprava části účelové komunikace p.p.č.39/ 3 v kat. území Prostřední Olešnice (příloha č.3)
- zpevnění plochy pod kontejnery u čp.78 v Horní Olešnici (příloha č.4)
- oprava svodnice na p.p.č.501/1 v k.ú.Přední Ždírnice (příloha č.5)
- zatrubnění příkopu na p.p.č.57/2 k.ú.Horní Olešnice dle návrhu (příloha č.6)
a uložilo starostce zajištění
usnesení č. 3/04/2017
TRVÁ, BODEM DNEŠNÍHO JEDNÁNÍ
schválilo údržbu st.p.č.120 v k.ú. Horní Olešnice a uložilo místostarostovi zajištění
usnesení č. 3/05/2017
TRVÁ
usnesení č. 3/08/2017
SPLNĚNO
BODEM DNEŠNÍHO JEDNÁNÍ
usnesení č. 3/09/2017
SPLNĚNO
BODEM DNEŠNÍHO JEDNÁNÍ
usnesení č. 3/10/2017
SPLNĚNO
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 uložilo starostce jednání s vlastníky ohledně odkoupení p.p.č.48/5 v k.ú. Horní Olešnice
usnesení č. 3/11/2017
TRVÁ
 usnesení č. 3/12/2017
SPLNĚNO
BODEM DNEŠNÍHO JEDNÁNÍ
 schválilo podmínky pronájmu pozemků v majetku obce Horní Olešnice dle návrhu(příloha č.20):
 zemědělský pacht- zahrada do 500 m2
min. nájemné 2 Kč/m2/rok
 zemědělský pacht pozemků od 500 do 1000 m2 min. nájemné 0,70 Kč/m2/rok
 zemědělský pacht pozemků nad 1000 m2
min. nájemné 0,20 Kč/m2/rok
 na dobu neurčitou
 stanovení způsobu využití
 bez souhlasu vlastníka nelze měnit způsob využití
Vyhradilo si možnost odůvodněných úprav podmínek nájmu dle situace daného pozemku
usnesení č. 3/14/2017
TRVÁ
Ostatní body zasedání z 11. 04. 2017 byly splněny
zastupitelé berou na vědomí
*
*
*
2) Majetek obce- opravy, prodej, zakoupení, pronájem aj.
 vlastnictví pozemků pod stavbou místní komunikace u čp.16 v Horní Olešnici
žádost pí.Honců (příloha č.3)
starostka seznámila přítomné s množícími se problémy ohledně vlastnictví pozemků pod
stavbami místních komunikací- třeba řešit průběžně
v dotčeném místě je nutné odkoupení části pozemků i pro případné stavební řízení ohledně
přestavby mostu u Hambalekových čp.16 v Horní Olešnici
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje odkoupení částí pozemků pod místní
komunikací u čp.16 v Horní Olešnici dle návrhu (příloha č.3) a ukládá starostce zajištění.
Přítomno hlasování: 6
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 4/04/2017 bylo schváleno

Zdrželi se

0

 oprava části účelové komunikace p.p.č.39/ 3 v kat. území Prostřední Olešnice
cenové nabídky (příloha č.4)
zastupitelé berou na vědomí
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje opravu části účelové komunikace p.p.č.39/3
v kat. území Prostřední Olešnice firmou VH STAV Praha (příloha č.4) a ukládá starostce
zajištění.
Přítomno hlasování: 6
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 4/05/2017 bylo schváleno

Zdrželi se
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0

 zpevnění plochy pod kontejnery u čp.78 v Horní Olešnici (příloha č.5)
 oprava svodnice na p.p.č.501/1 v k.ú.Přední Ždírnice-instalována v roce 2016-poškozeno při
zimní údržbě (příloha č.6)
 zatrubnění příkopu na p.p.č.57/2 k.ú.Horní Olešnice u čp.22 HO (příloha č.7) -komunikace je
úzká a příkop se zasypává
vše zadáno
zastupitelé berou na vědomí
 akce „Terénní úpravy části p.p.č.166/1 a 166/3 v kat. území Horní Olešnice“
vyjádření Povodí Labe s.p.,HK (příloha č.8)
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje provedení hydrotechnického posouzení míry
ovlivnění záplavového území v režimu ustáleného nerovnoměrného proudění na akci
„Terénní úpravy části p.p.č.166/1 a 166/3 v kat. území Horní Olešnice“ dle požadavku Povodí
Labe s.p.HK a ukládá starostce zajištění.
Přítomno hlasování: 6
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 4/06/2017 bylo schváleno

Zdrželi se

0

 odkoupení částí p.p.č.136/13 a 156/3 v k.ú. Horní Olešnice
žádost o odkoupení č.j.044/2017/Li. Schůzka z vlastníkem pozemků se uskutečnila dne
15.05.2017. Paní Dujíčková nesouhlasí s prodejem.
Starostka předložila stanovisko právníka (příloha č.9)
zastupitelé berou na vědomí
Starostka navrhuje odkoupení dalšího pozemku pod místní komunikací- p.p.č.136/11 v kat.
území Horní Olešnice (řeší vlastnické vztahy pozemků místní komunikace k čp.6,7 a 9 v Horní
Olešnici- příloha č.10)
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje odkoupení p.p.č.136/11 v kat. území Horní
Olešnice, po kterém vede místní komunikace k čp.6,7,9 v Horní Olešnici a pozemkům ve
vlastnictví obce Horní Olešnice dle návrhu (příloha č.10) a ukládá starostce zajištění.
Přítomno hlasování: 6
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 4/07/2017 bylo schváleno

Zdrželi se

0

 zaměření a násl. odkoupení pozemků pod místní komunikací Za Vrcha
- p.Dittrich předběžně souhlasí se zaměřením a následným převodem pozemků (zpracovává
geodet.firma, je v jednání)
- paní Stránská souhlasí s odkoupením, (zpracovává geodet.firma, je v jednání)
probíhá příprava řešení vlastnických vztahů (příloha č.11)
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje zaměření hranic místní komunikace Za Vrcha
dle návrhu (příloha č.11) a ukládá starostce zajištění.
Přítomno hlasování: 6
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 4/08/2017 bylo schváleno

Zdrželi se

0

 akce „Revitalizace návsi „II.etapa“
Starostka seznámila přítomné s opakovaným jednáním s projektanty ohledně rozpočtu
úprava projektu byla provedena dle požadavku zastupitelů (příloha č.12)
usnesení č. 2/05/2017 a 3/9/2017
vyhotovení rozpočtu a úprava projektové dokumentace na II.etapu akce (příloha č.13)
zastupitelé berou na vědomí
P.Řehoř - zmenší se prostor na otáčení před rampou, navrhuje označit ostrůvek barevným sprejem
- nedostatek parkování
p.Krafek - parkování by v současné době neřešil, v případě potřeby lze do budoucna upravit
ostrůvek uprostřed lze využít při zimní údržbě na sníh
starostka- projektová dokumentace se připravovala v roce 2011-2013, zastupitelé vše řešili
několikrát s občany obce. Byl dán čas na podání připomínek a návrhů. Zastupitelé poté projekt po
důkladném zvážení všech připomínek a v dobré víře, že dojde ke zlepšení kvality prostředí a
užívání nejhustěji osídlené části obce schválili. S ohledem na velikost akce byly do projektu
zahrnuty nejnutnější náklady.
S odstupem času se změnil i náhled na řešení některých částí, objevily se nové návrhy na změny
v projektu, zaznamenali jsme i chyby v rozpočtu.
V průběhu realizace I.etapy byly po konzultaci s projektantem a dotčenými orgány (Městský úřad
Trutnov, DI POLICIE ČR) provedeny změny v projektu, které s sebou přinesly navýšení rozpočtu.
Zastupitelé rozhodli o realizaci II.etapy revitalizace návsi v letošním roce. Je to rozumné a
pochopitelné řešení. Na základě připomínek se dohodli na úpravách projektu (příloha č.12), které
vyžádaly částečné přepracování projektové dokumentace, a další navýšení rozpočtu, ve kterém se
projevilo i navýšení cen oproti roku 2012.
Zastupitelé obce schválili podání žádosti o dotaci na tuto akci, dotace bohužel Krajským úřadem
Královehradeckého kraje nebyla schválena.
V současné době je počet míst pro parkování daný stavebním zákonem, tj.1 místo na jeden byt.
Další parkování je řešeno stávajícími garážemi, projekt řeší i prostor na případnou výstavbu garáží.
V současné době je počet parkovacích míst odpovídající potřebám.
Vybudováním nových parkovacích míst by došlo opět k navýšení rozpočtu, což v současné době
není možné. Obec má v dané lokalitě ve vlastnictví pozemky k případnému rozšíření parkovacích
stání.
p.Jarý- nemá rád „ostrůvky“, dotaz na parkování před čp.4
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje úpravu projektu na akci „Revitalizace návsi –II.
etapa“ včetně rozpočtu dle návrhu (příloha č.13).
Přítomno hlasování: 6
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 1
Usnesení č. 4/09/2017 bylo schváleno

Zdrželi se
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0

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice ukládá starostce zajištění stavebně technického dozoru na
realizaci akce „Revitalizace návsi –II. etapa“ (příloha č.13).
Přítomno hlasování: 6
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 4/10/2017 bylo schváleno

Zdrželi se

0

 Pronájem kulturního domu čp.11 v Horní Olešnici
usnesení č.8/11/2016-zastupitelstvo obce schválilo vyhlášení záměru pronájmu
záměr zveřejněn na internetu, v okolních obcích a v Krkonošském deníku + Trutnovinky+ reklama
na objektu
do doby pronájmu obecní úřad v objektu zajišťoval topení
vzhledem k tomu, že se nikdo nepřihlásil, usnesením č.2/4/2017 zastupitelstvo obce schválilo do
doby pronájmu provozovat obcí
přihlásil se jeden zájemce
usnesením č.3/07/2017 zastupitelstvo obce revokovalo usnesení č.10/4/2016
usnesením č.3/08/2017 zastupitelstvo obce schválilo provozování budovy kulturního domu obcí
Horní Olešnice a uložilo starostce vyhlášení záměru na zaměstnance Motorestu v zatáčce, příp.
poptávky u Úřadu práce.
Starostka zveřejnila výběrové řízení na pracovní místo, jednala s Úřadem práce.
Tři žádosti:
1. P.Tomek, H.Olešnice 16- žádost o pronájem + fin.půjčku
2. J.Hartych, H.Olešnice 1-uchazeč na obsazení pracovního místa
3. Gabriela .Efenberková, Radvanice - žádost o pronájem budovy kulturního domu (příloha č.14)
zastupitelé berou na vědomí
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice revokuje usnesení č.3/08/2017 z 11.04.2017.
Přítomno hlasování: 6
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 4/11/2017 bylo schváleno

Zdrželi se

0

Návrh na vyhlášení záměru pronájmu (příloha č.15), konzultace nájemní smlouvy s právníkem
místostarosta navrhuje snížení nájmu
starostka- některé obce pronajímají restaurace zadarmo z důvodu zajištění místa pro setkávání
občanů obce
v současné době máme zájemce na pronájem za 1500 Kč, proč snižovat nájemné?
Návrh na doplnění výzvy:
- nájemné 1000 Kč/měs.
-složení akontace ve výši 3 měs. nájemného
- po dobu rekonstrukce objektu stanovené pronajímatelem nájemné 0 Kč
Návrh na vyhlášení záměru pronájmu doplněný (příloha č.16).
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje nové podmínky pronájmu nebytového prostoru
kulturního domu čp.11 v Horní Olešnici dle návrhu (příloha č.16) a ukládá starostce vyhlášení
záměru pronájmu.
Přítomno hlasování: 6
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 4/12/2017 bylo schváleno

Zdrželi se

0

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje krátkodobý pronájem nebytového prostoru
kulturního domu čp.11 v Horní Olešnici dle návrhu (1000 Kč, příloha č.17) a ukládá starostce
uzavření nájemní smlouvy.
Přítomno hlasování: 6
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 4/13/2017 bylo schváleno

Zdrželi se

0

 lesní hospodářství- starostka upozorňuje na výskyt kůrovce v lese v majetku Obce Horní
Olešnice - projedná s odborným lesním hospodářem a předloží na následující veřejné zasedání
zastupitelstvu k rozhodnutí
Odborného lesního hospodáře pro obec vykonávají Lesy ČR s.p.
zastupitelé berou na vědomí
 odstranění kolny na p.p.č.963/4 v kat. území Horní Olešnice (příloha č.18)
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice požaduje odstranění kolny na p.p.č.963/4 v kat. území
Horní Olešnice vlastníkem stavby (příloha č.18).
Přítomno hlasování: 6
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 4/14/2017 bylo schváleno

Zdrželi se
*

*

0
*

3) Dotace, poptávky
 Protokol závěrečného vyhodnocení akce „Snížení energetické náročnosti OU Horní Olešnice
(příloha č.19)
 Akce „Snížení energetické náročnosti budovy čp.11 v Horní Olešnici“
Předběžná informace krajského úřadu Královehradeckého kraje (příloha č.20)
Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace (příloha č.21)
zastupitelé berou na vědomí

8

 Vypracování projektové dokumentace a realizace nutných oprav budovy čp.11 v Horní Olešnici
Starostka žádá místostarostu o pomoc
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Místostarosta- nesouhlasí, nebude to dělat, nemá na to čas.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje vypracování projektové dokumentace na
realizaci nutných oprav budovy čp.11 v Horní Olešnici a ukládá místostarostovi zajištění.
Přítomno hlasování: 6
Výsledek hlasování: Pro 0
Proti 1
Zdrželi se
Usnesení č. 4/15/2017 nebylo schváleno

5

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje vypracování projektové dokumentace na
realizaci nutných oprav budovy čp.11 v Horní Olešnici a ukládá starostce zajištění.
Přítomno hlasování: 6
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 4/16/2017 bylo schváleno

Zdrželi se

0

 zdravotní řez a ošetření lip v majetku Obce Horní Olešnice
jedna cenová nabídka (příloha č.22), firmy jsou zaneprázdněny. Starostka se pokusí zajistit ještě
jednu nabídku
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje zdravotní řez a ošetření lip v majetku Obce
Horní Olešnice (5 ks, příloha č.22) a ukládá starostce zajištění.
Přítomno hlasování: 6
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 4/17/2017 bylo schváleno

Zdrželi se

0

*
*
*
4) Různé informace, žádosti
 informace o konání sběru nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu, pálení čarodějnic
(příloha č.23)
 rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové (příloha č.24)
 informace o konání Dětského dne 03.06.2017, ustanovení zákona č.65/2017 Sb.,o ochraně zdraví
před škodlivými účinky návykových látek (příloha č.25)
 Provozní a Návštěvní řád dětského hřiště v Horní Olešnici (příloha č.26)
 Vyjádření ŘSD Hradec Králové ke stížnosti k akcím „Silnice I/16, oprava propustku 16-p-063 a
OŽK“ a „Silnice I/16, oprava propustku 16-p-064 a OŽK“ (příloha č.27)
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 nabídka firmy MAVEDA na pořízení infrazářičů a kompletní mobilní sady pro asfaltování
povrchů místních komunikací (příloha č.28)
 vyjádření k částečné uzavírce silnice I/16 a k dopravnímu opatření (příloha č.29)
 Závěrečný účet SOP (příloha č.30)
zastupitelé berou na vědomí
 žádost o splátkový kalendář M.Zilvara, Horní Olešnice čp.4 (příloha č.31)
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje splátkový kalendář pro pana Martina Zilvara
dle návrhu (příloha č.31).
Přítomno hlasování: 6
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 4/18/2017 bylo schváleno

Zdrželi se

0

 žádost o projednání a schválení nových stanov Svazku obcí Horní Labe
(příloha č.32)
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje stanovy Svazku obcí Horní Labe dle návrhu
(příloha č.32).
Přítomno hlasování: 6
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 4/19/2017 bylo schváleno

Zdrželi se

0

 žádost Linky bezpečí, z.s. (příloha č.33)

zastupitelé berou na vědomí

*
*
*
5) Obecně závazná vyhláška obce č.1/2017 o stanovení části společného školského obvodu MŠ
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice usnesením č.3/18/2017 schválilo dohodu obce Horní Olešnice a
Obce Dolní Olešnice na vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy ZŠ a MŠ
D. Olešnice
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č.1/2017 o
stanovení části společného školského obvodu MŠ (příloha č.34).
Přítomno hlasování: 6
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 4/20/2017 bylo schváleno

Zdrželi se
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0

Obecně závazná vyhláška obce Horní Olešnice č.2/2017 o stanovení části společného školského
obvodu ZŠ dle doporučení MŠMT a právníka nebude realizována
zastupitelé berou na vědomí
6) Rozpočtové opatření č.3 a 4
Rozpočtové opatření č.3 (příloha č.35)- dle usnesení č.11/6/2016
Příjmy
Pol.8115
Příjmy celkem
Výdaje

zastupitelé berou na vědomí

5 645 888 Kč (+ 20 000 Kč)
3 192 141 Kč (+ 31 899 Kč)
8 838 029 Kč
8 838 029 Kč (+ 51 899 Kč)

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje rozpočtové opatření č.4 rozpočtu 2017 dle
návrhu (příloha č.36):
Příjmy
5 651 789 Kč (+ 5 901 Kč)
Pol.8115
3 477 304 Kč (+ 285 163 Kč)
Příjmy celkem
9 129 093 Kč
Výdaje
9 129 093 Kč (+ 291 064 Kč)
Přítomno hlasování: 6
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 4/21/2017 bylo schváleno

Zdrželi se
*

*

0
*

7) diskuze, závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 20,35 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 23.05.2017
Přílohy zápisu:
1) zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
2) prezenční listina
3) návrh na odkoupení částí pozemků pod místní komunikací u čp.16 v Horní Olešnici
4) cenové nabídky na opravu části účelové komunikace p.p.č.39/ 3 v kat. území Prostř. Olešnice
5) zpevnění plochy pod kontejnery u čp.78 v Horní Olešnici
6) oprava svodnice na p.p.č.501/1 v k.ú.Přední Ždírnice
7) zatrubnění příkopu na p.p.č.57/2 k.ú.Horní Olešnice u čp.22 HO
8) akce „Terénní úpravy části p.p.č.166/1 a 166/3 v kat. území Horní Olešnice“ vyjádření Povodí
Labe s.p.,HK
9) stanovisko právníka ohledně údržby pozemků pod místní komunikací v majetku cizích osob
10) návrh na odkoupení pozemku pod místní komunikací k čp.6,7 a 9 v Horní Olešnici
11) návrh na zaměření hranic místní komunikace Za Vrcha
12) návrh na úpravu projektu akce „Revitalizace návsi –II.etapa“
13) vyhotovení rozpočtu a úprava projektové dokumentace na II.etapu akce
14) žádosti ohledně pronájmu a zaměst. – budova kulturního domu čp.11 v Horní Olešnici
15) návrh na vyhlášení záměru pronájmu budovy kulturního domu čp.11 v H.Olešnici
16) návrh na vyhlášení záměru pronájmu budovy kulturního domu čp.11 v H.Olešnici doplněný
17) návrh smlouvy na krátkodobý pronájem nebyt. prostoru kulturního domu čp.11 v H. Olešnici
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18) kolna na p.p.č.963/4 v kat. území Horní Olešnice
19) Protokol závěrečného vyhodnocení akce „Snížení energetické náročnosti OU Horní Olešnice
20) akce „Snížení energetické náročnosti budovy čp.11 v Horní Olešnici“-Předběžná informace
krajského úřadu Královehradeckého kraje
21) akce „Snížení energetické náročnosti budovy čp.11 v Horní Olešnici -Registrace akce a
rozhodnutí o poskytnutí dotace
22) cenová nabídka na zdravotní řez a ošetření lip v majetku Obce Horní Olešnice
23) informace o konání sběru nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu, pálení čarodějnic
24) protokol z jednání Krajského soudu v Hradci Králové -Delišovi
25) informace o konání Dětského dne 03.06.2017, ustanovení zákona č.65/2017 Sb.,o ochraně
zdraví před škodlivými účinky návykových látek
26) Provozní a Návštěvní řád dětského hřiště v Horní Olešnici
27) vyjádření ŘSD Hradec Králové ke stížnosti k akcím „Silnice I/16, oprava propustku 16-p-063 a
OŽK“ a „Silnice I/16, oprava propustku 16-p-064 a OŽK“
28) nabídka firmy MAVEDA na pořízení infrazářičů a kompletní mobilní sady pro asfaltování
povrchů místních komunikací
29) vyjádření k částečné uzavírce silnice I/16 a k dopravnímu opatření
30) Závěrečný účet SOP
31) žádost o splátkový kalendář M.Zilvara, Horní Olešnice čp.4
32) stanovy Svazku obcí Horní Labe
33) žádost Linky bezpečí, z.s.
34) Obecně závazná vyhláška obce č.1/2017 o stanovení části společného školského obvodu MŠ
35) návrh rozpočtového opatření č.3 rozpočtu 2017
36) návrh rozpočtového opatření č.4 rozpočtu 2017

Starostka a zapisovatelka

..............................................

Ověřovatelé:..............................................

..............................................
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