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

Z á p i s č. 5/2017
z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Olešnice, konané dne 27. 06. 2017
od 18 hodin v zasedací místnosti čp. 63 ve Ždírnici
Přítomni: Marcela Linková, Ing. Aleš Sucharda, Petr Řehoř, Martin Krafek, Jiří Mikulka
Omluveni: Vlasta Purkertová, Petr Jarý
Nepřítomni: 1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Horní Olešnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18,08
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 19. 06. 2017 do 28. 06. 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 pět 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 Ing.Aleše Suchardu a Jiřího Mikulku 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 Ing.Aleše Suchardu a Jiřího
Mikulku a zapisovatelkou Marcelu Linkovou.
Přítomno hlasování: 5
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.5/01/2017 bylo schváleno
*
*
*
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. závěrečný účet, účetní závěrka obce
3. majetek obce- opravy, údržba, pronájem pozemků
4. pronájem kulturního domu čp.11 v Horní Olešnici
5. dotace na akci „Snížení energetické náročnosti budovy čp.11 v Horní Olešnici“
6. různé informace, žádosti
7. revitalizace návsi
8. rozpočtové opatření č.5 a 6 rozpočtu 2017
9. 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. závěrečný účet, účetní závěrka obce
3. majetek obce- opravy, údržba, pronájem pozemků
4. pronájem kulturního domu čp.11 v Horní Olešnici
5. dotace na akci „Snížení energetické náročnosti budovy čp.11 v Horní Olešnici“
6. různé informace, žádosti
7. revitalizace návsi
8. rozpočtové opatření č.5 a 6 rozpočtu 2017
9. diskuze, závěr
Přítomno hlasování: 5
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0
Usnesení č. 5/02/2017 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 23. 05. 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 23. 05. 2017.
Přítomno hlasování: 5
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0
Usnesení č. 5/03/2017 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
usnesení č. 4/16/2016
SPLNĚNO
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
TRVÁ
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- 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
- usnesení č. 8/23/2016
SPLNĚNO, BODEM DNEŠNÍHO JEDNÁNÍ
- 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
- usnesení č. 9/17/2016
SPLNĚNO, BODEM DNEŠNÍHO JEDNÁNÍ
- 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
- usnesení č. 1/11/2017
SPLNĚNO, 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
- usnesení č. 2/05/2017
SPLNĚNO, BODEM DNEŠNÍHO JEDNÁNÍ
- schválilo opravy majetku obce:
- oprava části účelové komunikace p.p.č.39/ 3 v kat. území Prostřední Olešnice -SPLNĚNO
- zpevnění plochy pod kontejnery u čp.78 v Horní Olešnici - TRVÁ
- oprava svodnice na p.p.č.501/1 v k.ú.Přední Ždírnice -SPLNĚNO
- zatrubnění příkopu na p.p.č.57/2 k.ú.Horní Olešnice dle návrhu -TRVÁ
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
- uložilo starostce jednání s vlastníky ohledně odkoupení p.p.č.48/5 v k.ú. Horní Olešnice
usnesení č. 3/11/2017
TRVÁ
- 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
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-

schválilo odkoupení částí pozemků pod místní komunikací u čp.16 v Horní Olešnici dle návrhu
a uložilo starostce zajištění
usnesení č. 4/04/2017
TRVÁ
- schválilo 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 uložilo starostce zajištění
usnesení č. 4/06/2017
TRVÁ
- schválilo 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 a uložilo starostce zajištění
usnesení č. 4/07/2017
TRVÁ
- uložilo starostce zajištění stavebně technického dozoru na realizaci akce „Revitalizace návsi –
II. etapa“
usnesení č. 4/10/2017
TRVÁ
- schválilo vypracování projektové dokumentace na realizaci nutných oprav budovy čp.11
v Horní Olešnici a uložilo starostce zajištění
usnesení č. 4/16/2017
PROBÍHÁ
Ostatní body zasedání z 23. 05. 2017 byly splněny
zastupitelé berou na vědomí
*
*
*
2) Závěrečný účet, účetní závěrka
Návrh Závěrečného účtu Obce Horní Olešnice byl zveřejněn v souladu s §17 odst.6 zákona
č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků po dobu 15 dnů přede
dnem jeho projednání v zastupitelstvu územního samosprávného celku (příloha č.3)
zastupitelé berou na vědomí
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření podle zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumání
hospodaření územích samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a
nedostatky, navrhla starostka zastupitelstvu přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s předloženým Závěrečným účtem obce za rok 2016 s
celoročním hospodařením bez výhrad.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje Závěrečný účet obce spolu se zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření a výroční zprávou o hospodaření za uplynulý kalendářní
rok s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad (příloha č.3).
Přítomno hlasování: 5
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 5/4/2017 bylo schváleno

Zdrželi se 0

- účetní závěrka 2016
Návrh Účetní závěrky (příloha č.4)
Účetní závěrka byla vypracována v souladu s vyhláškou č.220/2013 Sb.(dále jen „vyhláška“) .
Předložené podklady poskytují v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky obce Horní Olešnice. Bylo umožněno
zejména efektivní posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik
a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky v souladu s §16 vyhlášky
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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 konstatuje: „Účetní závěrka byla vypracována v souladu
s vyhláškou č.220/2013 Sb.(dále jen „vyhláška“). Předložené podklady poskytují v rozsahu
skutečností posuzovaných podle § 4 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situace účetní jednotky obce Horní Olešnice. Bylo umožněno zejména efektivní posouzení
úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu
k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky
v souladu s §16 vyhlášky“.
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice na základě předložených podkladů schvaluje Účetní
závěrku za uplynulý kalendářní rok (příloha č.4).
Přítomno hlasování: 5
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 5/5/2017 bylo schváleno

Zdrželi se 0
*

*

*

3) Majetek obce- opravy, údržba, pronájem pozemků
 oprava části účelové komunikace p.p.č.39/3 v kat. území Prostřední Olešnice firmou VH STAV
Praha – fa.č.24/2017 (příloha č.5)
oprava proběhla v období 07-09.06.2017
starostka požádala o pomoc při změření a kontrole provedených prací místostarostu- nezúčastnil se
cena stanovena dle skutečně provedených prací-snížení o 8355 Kč oproti původní nabídce
 oprava nebytového prostoru na st.p.č.94 v k.ú.Horní Olešnice (garáž pro multikáru)-nátěr
vnitřních i venkovních omítek, vrat, oplechování + drobné opravy
fa.č.2017036 (příloha č.6) starostka děkuje panu Krafkovi za kvalitně odvedenou práci
 revize veřejného osvětlení
rekonstrukce veřejného osvětlení proběhla v letech 1997-1999. Starostka kontrolou veřejného
osvětlení zjistila, že není přesně znám počet sloupů veřejného osvětlení ani počet svítidel, nemají
označení majetku obce. Navrhuje provedení pasportu veřejného osvětlení.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje provedení jednoduchého pasportu veřejného
osvětlení, včetně označení a ukládá místostarostovi zajištění.
Přítomno hlasování: 5
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 5/06/2017 bylo schváleno

Zdrželi se 0

 oprava svodnice na p.p.č.501/1 v k.ú.Přední Ždírnice-instalována v roce 2016- poškozeno při
zimní údržbě (příloha č.7)- provedena výměna poškozených částí a zabetonováno
 zaměření a násl. odkoupení pozemků pod místní komunikací Za Vrcha- usnesení č.4/08/2017
pozemek pod místní komunikací zaměřen, geodetem oddělen a prodej projednán s vlastníkem
- p. xxxxxx přislíbil projednání se spoluvlastníkem a následně vyjádření k prodeji
- pí xxxxxx souhlasí s odkoupením, (zpracovává geodet.firma, je v jednání)
příprava řešení vlastnických vztahů (příloha č.8)
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 probíhá zdravotní řez lip- usnesení č. 4/17/2017 větve obec seštěpkuje
 údržba veřejné zeleně pomocí zaměstnanců na VPP a DOPP
*

*

zastupitelé berou na vědomí

*

4) 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:
usnesením č.4/11/2017 zastupitelstvo obce Horní Olešnice revokovalo usnesení č.3/08/2017
usnesením č.4/12/2017 zastupitelstvo obce Horní Olešnice schválilo nové podmínky pronájmu a
uložilo starostce vyhlášení záměru (příloha č.9)
Dosud se nikdo nepřihlásil
zastupitelé berou na vědomí
*
*
*
5) Dotace na snížení energetické náročnosti budovy čp.11 v Horní Olešnici
Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí akce (příloha č.10)
Dotace 1 468 206,80 Kč, vlastní zdroje 2 202 310,20 Kč
Jedná se o zateplení sálu a výčepu, oprava podlahy na sále a výčepu a stropu ve výčepu.
Před touto akcí bude třeba provést některé opravy budovy, probíhá příprava projektu, jednání
s projektantem a statikem
zastupitelé berou na vědomí
*
*
*
6) Různé informace, žádosti
 starostka informovala přítomné o podání žádosti o informaci dle zákona č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím. Obec má zákonnou povinnost do 15 odpovědět. Vzhledem
k tomu, že starostka čerpala řádnou dovolenou, požádala místostarostu o pomoc.
 rozbor vody z obecní studny v Horní Olešnici (příloha č.11)
 info Generali o zániku pojištění č.2939379315 (příloha č.12)
 OBú- info o výnosu úhrady z dobývacího prostoru (příloha č.13)
 Protokol závěrečného vyhodnocení akce „Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Horní
Olešnice (příloha č.14)
 Poskytnutí informace dle zákona č.106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím (příloha
č.15)
 Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních
kontejnerů (příloha č.16)
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 Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného
odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů se společností ASEKOL
a.s.,Praha (příloha č.16)
Přítomno hlasování: 5
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 5/07/2017 bylo schváleno

Zdrželi se

0

 Vnitřní směrnice pro rok 2017 (příloha č.17)
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje vnitřní směrnice obecního úřadu Horní Olešnice
dle návrhu (příloha č.17)
Přítomno hlasování: 5
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 5/08/2017 bylo schváleno


Zdrželi se

0

Žádost o odkoupení p.p.č.475/3 v k.ú.Zadní Ždírnice (příloha č.18)
Žadatelé xxxxxx a xxxxxx, Praha

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje prodej p.p.č.475/3 v kat. území Zadní Ždírnice
dle návrhu (příloha č.18)
Přítomno hlasování: 5
Výsledek hlasování: Pro 0
Proti 5
Zdrželi se
Usnesení č. 5/09/2017 nebylo schváleno

0



Žádost o pronájem p.p.č.190/2,190/1,186/1 a 191/1 v k.ú.Horní Olešnice, příp.odkoupení
p.p.č.190/2 v k.ú.Horní Olešnice (příloha č.19)
za účelem výstavby mobilheimu na p.p.č.190/2 v k.ú.Horní Olešnice
žadatelka xxxxxxxxx,H.Olešnice čp.x
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje záměr pronájmu části p.p.č.190/2 v k.ú. Horní
Olešnici za účelem umístění mobilheimu pro trvalé bydlení. Podmínky pronájmu: 0,70
Kč/m2, na dobu určitou po dobu životnosti stavby. Ukládá starostce vyhlášení záměru
pronájmu.
Přítomno hlasování: 5
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 5/10/2017 bylo schváleno

Zdrželi se
7

0

 Žádost o odkoupení části p.p.č.21/11 v k.ú.Prostřední Olešnice (příloha č.20)
Žadatele x.a xxxxxxxx, xxxxxxx
p.p.č.21/11 v kat. území Prostřední Olešnice je ve vlastnictví Obce Horní Olešnice. Je veden
v katastru nemovitostí jako zahrada o velikosti 130 m2. Na část pozemku o rozloze 55 m2 je veden
soudní spor o určení vlastnictví. Dotčený pozemek je ohraničen geodetickými body (mezníky) a tím
je známá hranice pozemku. Část pozemku byla vlastníky oplocena a obci bylo tím zabráněno její
užívání. Vzhledem k tomu, že se jednalo o nepatrnou část pozemku a nebylo ekonomicky únosné
vytyčení dotčené hranice, obec nepožadovala uzavření nájemní smlouvy na oplocenou část
pozemku a v zájmu dobrých vztahů i efektivního a ekonomického jednání strpěla tento stav.
Bohužel se obec dostala do soudního sporu s vlastníkem sousedního pozemku, který pozemek dle
názoru obce neoprávněně užíval.
Dne 21.06.2017 stejný vlastník sousedního pozemku požádal o odkoupení druhé neoplocené části
p.p.č.21/11 v kat. území Prostřední Olešnice.
Dle § 34 zákona č.128/2000 Sb., o obcích je pozemek p.č.21/11 v kat. území Horní Olešnice
veřejným prostranstvím, tj. sloužící obecnému užívání, veřejně přístupný a veřejně užívaný.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje prodej části p.p.č.21/11 v k.ú.Prostřední
Olešnice dle návrhu (příloha č.20)
Přítomno hlasování: 5
Výsledek hlasování: Pro 0
Proti 5
Zdrželi se
Usnesení č. 5/11/2017 nebylo schváleno

0

 Odkoupení části p.p.č.227/1 a 239/1 v kat. území Horní Olešnice (příloha č.21)
Žadatel p.xxxxxxxx, Praha
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje odkoupení části p.p.č.227/1 a p.p.č.239/1
oddělené geometrickým plánem na p.p.č.239/1 díl „a“ o výměře 275 m2 a p.p.č.227/1 díl „b“ o
výměře 612 m2 sloučený do p.p.č.227/4 dle návrhu (příloha č.21) za cenu 100 Kč/m2. Veškeré
náklady spojené s oddělením a převodem hradí vlastník p.p.č.227/1 a 239/1 v k.ú. Horní
Olešnice.
Přítomno hlasování: 5
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 5/12/2017 bylo schváleno

Zdrželi se

0

 Dotace na akci „Vyhledání nového zdroje pitné vody pro občany obce Horní Olešnice“
Prohlášení zastupitelstva obce (příloha č.22)
HG posudek, prováděcí projekt na všechny tři vrty a rozpočet (příloha č.23)
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 prohlášení k nedostatku vody dle návrhu
(příloha č.22) a zpracování hydrogeologického posudku pro dotaci na průzkumné vrty.
Přítomno hlasování: 5
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 5/13/2017 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 podání žádosti o dotaci na akci vybudování
průzkumných vrtů pro obec Horní Olešnice.
Přítomno hlasování: 5
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 5/14/2017 bylo schváleno

Zdrželi se
*

0

*

*

7) akce „Revitalizace návsi „II.etapa“
usnesením č.4/09/2017 zastupitelstvo obce Horní Olešnice schválilo úpravu projektu na akci
„Revitalizace návsi –II. etapa“ včetně rozpočtu dle návrhu
usnesením č.4/10/2017 zastupitelstvo obce Horní Olešnice uložilo starostce zajištění stavebně
technického dozoru na realizaci akce „Revitalizace návsi –II. etapa“. Vzhledem k tomu, že nebylo
zřejmé financování akce, starostka zajištění pozdržela.
Výzva k podání nabídek na akci „Revitalizace návsi-II.etapa“
Zápis z hodnocení nabídek, výběrová komise (příloha č.24)
Výše nákladů na uvedenou akci se za období od roku 2013 i změnou zadání navýšila do takové
výše, že ji obec sama není ze svého rozpočtu schopna zafinancovat.
Obec požádala o dotaci z rozpočtu Královehradeckého kraje, bohužel neúspěšně.
Starostka požádala místostarostu o pomoc při zjištění možností spolufinancování.
Místostarosta- ústně se informoval u ČS- úvěr na 6%
p.Krafek doporučil jednání se zástupem firmy panem Pelcem, Vrchlabí
Starostka předložila dvě nabídky bank- KB (příloha č.25) a ČS (příloha č.26).
Vzhledem k tomu, že úroky jsou na nižší úrovni, než je inflace, je pro obec výhodnější realizace
pomocí úvěru.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje přijetí úvěru od Komerční banky, a.s. na
financování akce „Revitalizace návsi-II.etapa“ a opravy budovy kulturního domu čp.11
v Horní Olešnici ve výši 5 000 000 Kč, se lhůtou splatnosti 7 let a s úrokovou sazbou 0,71 %
(typ sazby- pevná / délka fixace 5 let) a ukládá starostce zajištění. Současně schvaluje i
sjednanou formu splácení: měsíčními splátkami.
Přítomno hlasování: 5
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 5/15/2017 bylo schváleno

Zdrželi se

9

0

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje zápis výběrové komise pro výběr firmy na
realizaci akce „Revitalizace návsi- II.etapa“ (příloha č.24).
Přítomno hlasování: 5
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 5/16/2017 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 realizaci akce „Revitalizace návsi- II.etapa“
firmou VH- stavební práce s.r.o., Praha a ukládá starostce uzavření smlouvy o dílo.
Přítomno hlasování: 5
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 5/17/2017 bylo schváleno

Zdrželi se

0

*
*
*
8) Rozpočtové opatření č.5 a 6
Rozpočtové opatření č.5 (příloha č.27)- dle usnesení č.11/6/2016
Příjmy
5 657 585 Kč (+ 5 796 Kč)
Pol.8115
3 484 818 Kč (+
7 514 Kč)
Příjmy celkem
9 142 403 Kč
Výdaje
9 142 403 Kč (+ 13 310 Kč)

zastupitelé berou na vědomí

Rozpočtové opatření č.6 (příloha č.28)
Příjmy
7 127 792 Kč (+ 1 470 207 Kč)
Pol.8115
5 707 879 Kč (+ 2 223 061 Kč)
Příjmy celkem
12 835 671 Kč
Výdaje
12 835 671Kč (+ 3 693 268 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.6 rozpočtu 2017 dle
návrhu (příloha č.28):
Příjmy
7 127 792 Kč (+ 1 470 207 Kč)
Pol.8115
5 707 879 Kč (+ 2 223 061 Kč)
Příjmy celkem
12 835 671 Kč
Výdaje
12 835 671Kč (+ 3 693 268 Kč)
Přítomno hlasování: 5
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 5/18/2017 bylo schváleno

Zdrželi se 0
*

*
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*

9) diskuze, závěr
- zaměření vodovodní přípojky od vodárny k čp.46 v Horní Olešnici a oddělení části p.p.č.190/2
k.ú.Horní Olešnice (příloha č.29)
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje zaměření vodovodní přípojky od vodárny
k čp.46 v Horní Olešnici, oddělení části p.p.č.190/2 v k.ú. Horní Olešnice dle návrhu (příloha
č.29) a ukládá starostce zajištění.
Přítomno hlasování: 5
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 5/19/2017 bylo schváleno

Zdrželi se

0

Starostka sděluje, že v období od 03.07.2017 do 14.04.2017 bude čerpat řádnou dovolenou. Ve
dnech 03.-04.07.2017 a 07.07.2017 bude obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené.
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 20,00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 27.06.2017

Přílohy zápisu:
1) zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
2) prezenční listina
3) návrh Závěrečného účtu
4) návrh účetní závěrky
5) fa.č.24/2017 za opravu části účelové komunikace p.p.č.39/3 v kat. území Prostřední Olešnice
6) fa.č.2017036 za opravu nebytového prostoru na st.p.č.94 v k.ú.Horní Olešnice
7) oprava svodnice na p.p.č.501/1 v k.ú.Přední Ždírnice
8) zaměření pozemků pod místní komunikací Za Vrcha
9) záměr pronájmu kulturního domu čp.11 v Horní Olešnici
10) Registrace akce a rozhodnutí o poskyt.akce na akci „Snížení ener. nár. bud. čp.11 v H. Olešnici“
11) rozbor vody z obecní studny v Horní Olešnici
12) info Generali o zániku pojištění č.2939379315
13) OBú- info o výnosu úhrady z dobývacího prostoru
14) Protokol závěreč. vyhodnocení akce „Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci H. Olešnice“
15) Poskytnutí informace dle zákona č.106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím
16) Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím
stacionárních kontejnerů
17) Vnitřní směrnice pro rok 2017
18) Žádost o odkoupení p.p.č.475/3 v k.ú.Zadní Ždírnice
19) Žádost o pronájem p.p.č.190/2,190/1,186/1 a 191/1 v k.ú.Horní Olešnice, příp.odkoupení
p.p.č.190/2 v k.ú.Horní Olešnice
20) Žádost o odkoupení části p.p.č.21/11 v k.ú.Prostřední Olešnice
21) Odkoupení části p.p.č.227/1 a 239/1 v kat. území Horní Olešnice
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22) Prohlášení zastupitelstva obce k akci „Vyhledání nového zdroje pitné vody pro občany obce
Horní Olešnice“
23) HG posudek, prováděcí projekt na všechny tři vrty a rozpočet akci „Vyhledání nového zdroje
pitné vody pro občany obce Horní Olešnice“
24) Zápis z hodnocení nabídek, výběrová komise na akci „Revitalizace návsi-II.etapa“
25) nabídka KB na financování akce „Revitalizace návsi-II.etapa“
26) nabídka ČS a.s. na financování akce „Revitalizace návsi-II.etapa“
27) Rozpočtové opatření č.5
28) Rozpočtové opatření č.6
29) zaměření vodovodní přípojky od vodárny k čp.46 v Horní Olešnici a oddělení části p.p.č.190/2
k.ú.Horní Olešnice

Starostka a zapisovatelka

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

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

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