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

Z á p i s č. 3/2017
z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Olešnice, konané dne 11. 04. 2017
od 18 hodin v zasedací místnosti čp.63 ve Ždírnici
Přítomni: Marcela Linková, Vlasta Purkertová, Petr Řehoř, Martin Krafek, Ing. Aleš Sucharda,
Petr Jarý, Jiří Mikulka
Omluveni: Nepřítomni: 1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Horní Olešnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18,10
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 03. 04. 2017 do 12. 04. 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 sedm 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 Ing. Aleše Suchardu 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 Ing. Aleše
Suchardu a zapisovatelkou Marcelu Linkovou.
Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení č.3/01/2017 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, údržba, pojištění nemovitostí aj.
3. pronájem kulturního domu čp.11 v Horní Olešnici
4. územní plán, dotace na domácí čistírny odpadních vod
5. různé informace, žádosti
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6. stanovení školského obvodu
7. rozpočtové opatření č.2/2017
8. diskuze, závěr
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, údržba, pojištění nemovitostí aj.
3. pronájem kulturního domu čp.11 v Horní Olešnici
4. územní plán, dotace na domácí čistírny odpadních vod
5. různé informace, žádosti
6. stanovení školského obvodu
7. rozpočtové opatření č.2/2017
8. diskuze, závěr
Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Usnesení č. 3/02/2017 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 28. 02. 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 28. 02. 2017.
Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Usnesení č. 3/03/2017 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 kat. 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
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- 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
- usnesení č. 8/9/2016
BODEM DNEŠNÍHO JEDNÁNÍ, SPLNĚNO
- 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
- usnesení č. 10/4/2016
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
- schválilo zadání výb.řízení na realizaci akce „Revitalizace návsi-II.etapa“ usnesení č. 1/11/2017
PROBÍHÁ, BODEM DNEŠNÍHO JEDNÁNÍ
- usnesení č. 1/12/2017
SPLNĚNO, BODEM DNEŠNÍHO JEDNÁNÍ
- usnesení č. 1/14/2017
SPLNĚNO
- 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. 2/04/2017
SPLNĚNO ,BODEM DNEŠNÍHO JEDNÁNÍ
- uložilo starostce zadání výběrového řízení na realizaci akce „Revitalizace návsi-II.etapa“
odbornou firmou
usnesení č. 2/05/2017
TRVÁ
Ostatní body zasedání z 28. 02. 2017 byly splněny
zastupitelé berou na vědomí
*

*
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*

2)




Majetek obce- opravy, prodej, zakoupení, aj.
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-instalována v roce 2016-poškozeno při
zimní údržbě (příloha č.5)
 zatrubnění příkopu na p.p.č.57/2 k.ú.Horní Olešnice u čp.22 HO (příloha č.6) -komunikace je
úzká a příkop se zasypává
Starostka upozorňuje na potřebu vytyčení vlastnických hranic v místě p.p.č.49/1 k.ú.Horní
Olešnice.
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 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 ukládá starostce zajištění.
Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 3/4/2017 bylo schváleno

Zdrželi se 0

 vytyčení hranic p.p.č.895/9,895/17 a 895/18 v k.ú.Horní Olešnice (příloha č.7)
v místě kácení a údržby pozemků v majetku obce Horní Olešnice (p.p.č.895/9,895/17 a 895/18
v kat. území Horní Olešnice) nejsou známé hranice pozemků – starostka oslovila vlastníka
sousedních pozemků pana Cermana - doporučuje vytyčení hranic na náklady obou vlastníků
sousedních hranic
bude řešeno později
zastupitelé berou na vědomí
 údržba st.p.č.120 v k.ú. Horní Olešnice (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 údržbu st.p.č.120 v k.ú. Horní Olešnice a ukládá
místostarostovi zajištění.
Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 3/5/2017 bylo schváleno

Zdrželi se 0

 pojištění majetku obce
usnesením č.8/9/2016 z 15.9.2016 byla schválena výpověď stávající pojistné smlouvy
č.5840508494 z 16.11.1999 včetně dodatků a uložilo místostarostovi zajištění poptávky na pojištění
vybraného majetku obce
od 16.11.2016 není majetek obce pojištěný, zajišťuje místostarosta
návrh pojišťoven od listopadu 2016, seznámil místostarosta, doporučuje Generali pojišťovnu
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dle návrhu schváleno usnesením č.1/12/2017
nebylo zahrnuto pojištění multikáry, uloženo zjistit variantní řešení
starostka- návrh pojištění včetně havarijního pojištění konzultovala se zástupcem Generali
pojišťovny a zaslala místostarostovi (příloha č.9)
místostarosta- nabídku zástupce Kooperativy – nepředložil
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 uzavření pojistné smlouvy s pojišťovnou
Generali dle návrhu (příloha č.9) a ukládá starostce uzavření smlouvy.
Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 3/6/2017 bylo schváleno

Zdrželi se 0

3) Pronájem kulturního domu čp.11 v Horní Olešnici
usnesení č.8/11/2016-schváleno 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
jediný zájemce (příloha č.10)
zastupitelé berou na vědomí
usnesením č.2/4/2017 schváleno do doby pronájmu provozovat obcí. Starostka požádala, aby
v zájmu zachování provozu v Motorestu v zatáčce zastupitelé společně navrhli způsob a podmínky
provozování.
Starostka informovala přítomné o provozování kulturního zařízení obcí Nemojov:
- provozují od ledna 2017, zainvestovali, stále dolaďují a upřesňují
- v současné době je provozování ztrátové
- snaží se získat hosty, dělají různé akce
- je náročnější pro obecní úřad, účetní
- pořídili vybavení pokladny pro EET s tím, že nejsou přihlášeni, ale mají potřebnou evidenci vč.
skladových zásob
- jejich prioritou je zajištění místa pro setkávání občanů obce
V našem případě z hlediska získané dotace doporučuje provozovat obcí (při realizaci bude
nebezpečí úhrady nákladů vzniklých uzavřením, případně omezením provozu nájemce).
M.Krafek- navrhuje zkusit provozovat obcí do doby oprav a zaměstnat jednu osobu.
Pí.Purkertová- možnost získání dotace od Úřadu práce -pro mladé do 25 let, anebo nad 50 let.
P.Řehoř- Nemojov je větší. Navrhuje zamítnout uchazeče bez udání důvodu a dál budovu
pronajímat.
Starostka- objekt bude i nadále uzavřený, což je proti zájmu zastupitelů.
Je smutné, že se tak dlouho čekalo na nového nájemce a když se přihlásí, tak se bez důvodu
odmítne. Dle referencí dosud neprovozoval hostinskou činnost, povolení má, bude mít zástupce.
Předložil reklamu, kterou chce umístit na objekt (příloha č.11). Nechce zde bydlet, chce mít v jedné
části kancelář.
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Předchozí nájemce obec také neznala a pronajímala. Lze vyzkoušet, vypovědět se dá vždy. Ale
upozorňuje na nebezpečí úhrad nákladů vzniklých uzavřením při realizaci schválených oprav
objektu. Uchazeč podmínky zadané zastupitelstvem obce neporušil, nelze žadatele odmítnout bez
udání důvodu.
Přiklání se k provozování obcí.
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.10/4/2016 z 01.11.2016.
Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 3/7/2017 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 provozování budovy kulturního domu obcí
Horní Olešnice a ukládá starostce vyhlášení záměru na zaměstnance Motorestu v zatáčce,
příp. poptávky u Úřadu práce.
Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 1
Usnesení č. 3/8/2017 bylo schváleno

Zdrželi se

1

 „Revitalizace návsi-II.etapa“
Starostka seznámila přítomné s opakovaným jednáním s projektanty ohledně rozpočtu
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 úpravu projektu na akci „Revitalizace návsi –II.
etapa“ dle návrhu (příloha č.12).
Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 3/9/2017 bylo schváleno

Zdrželi se
*

*

0
*

4) Územní plán, dotace na domácí čistírny odpadních vod
dotace na domácí čističky pro rodinné domy
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usnesením č.10/8/2016 zastupitelé schválili přípravu podkladů pro podání žádosti o dotaci na
domácí čističky pro rodinné domy a uložili místostarostovi zajištění podkladů pro podání žádosti o
dotaci.
Obecní úřad distribuoval občanům obce dotazník. Dne 10.01.2017 se konala informativní schůzka
s občany obce ohledně DČOV.
Zájem o DČOV již projevila 1/3 oprávněných žadatelů.
Starostka s místostarostou ještě zkonzultovali problematiku s firmou Ing.Novotný, Trutnov, který se
zabývá budováním kanalizace, firmou RPA Dotace s.r.o., Jaroměř, a obcí Dolní Olešnice ohledně
případného vybudování kanalizace po celém území obce, napojení na kanalizaci obce D.Olešnice a
svedení do ČOV Hostinné.
Usnesením č.1/15/2017 zastupitelstvo obce schválilo zpracování studie likvidace odpadních vod
z území obce pro více variant včetně návrhu vhodného řešení. Zadání uložilo místostarostovi.
Zajistila starostka.
Dopis pro občany obce (příloha č.13)- předložil místostarosta, bude zveřejněn na úřední desce obce
a předán zájemcům o DČOV. Starostka žádá místostarostu o seznam zájemců.
Starostka seznámila přítomné s informací zveřejněnou v médiích dne 09.04.2017- Obec Košín, Jižní
Čechy realizují DČOV pomocí dotace.
zastupitelé berou na vědomí
*
*
*
5) Různé informace, žádosti
 bioodpady:
- kontejnery jsou rozmístěny
- probíhá štěpkování
- potřeba vytvoření pevného podkladu pod kontejnery
- kompostéry jsou již předané všechny
 těžba dřeva dle oznámení č.2/2017 a 3/2017- vytěžena cca ½
podmínky: označené dřevo pokácet, odvětvit a složit na hromadu v metrových délkách. Po změření
a odsouhlasení zástupcem obce lze odvézt. Pozemek musí být uklizený, větve složené na hromadě.
- pozemek u kravína –S.Konečný a V.Linková- ½ dřeva vytěžena, složena na pozemku a
místostarostou odsouhlaseno množství, 21 pln m (příloha č.14). Některé kmeny byly vyvrácené,
nahnilé, značné množství větví. Větve budou seštěpkovány a zbylé větve a popadané kusy využity
při pálení čarodějnic.
Pozemek pod obecním úřadem- ½ dřeva vytěžena (příloha č.15)
Přihlášeni další zájemci o těžbu.

zastupitelé berou na vědomí

 lesní hospodářství- starostka kontaktovala OLH stanoveného Městským úřadem Trutnov
ohledně kontroly lesních porostů v majetku Obce Horní Olešnice. Odborného lesního hospodáře
dříve vykonával smluvně pan Daniel, Čistá u Horek, který ze zdravotních důvodů od smlouvy
odsoupil. U vlastnictví do 50 ha činnost OLH hradí stát.
zastupitelé berou na vědomí
 nabídka na odkoupení pozemků na LV 321,354 a 355 –Vasset coop s.r.o., Zlín (příloha č.16)
žádají o stanovení ceny
M.Krafek- obec má nedostatek volných finančních prostředků
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 odkoupení pozemků LV 321,354 a 355 dle
návrhu a pověřuje starostku jednáním.
Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 0
Proti 6
Usnesení č. 3/10/2017 nebylo schváleno

Zdrželi se

1

 Žádost o odkoupení p.p.č.48/5 v k.ú.Horní Olešnice (příloha č.17)
Starostka seznámila přítomné s jednáním s vlastníky ohledně odkoupení pozemku, na kterém jsou
umístěny kontejnery, lavička a po kterém vede část místní komunikace.
Dva vlastníci: J.Baldrych a firma ZENERGO a.s.,Čejč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice ukládá starostce jednání s vlastníky ohledně odkoupení
p.p.č.48/5 v k.ú. Horní Olešnice.
Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 3/11/2017 bylo schváleno

Zdrželi se 0

 Žádost o odkoupení, příp.směnu částí p.p.č.136/13 a 156/3 v k.ú. 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 schvaluje odkoupení částí pozemků, příp.směnu
p.p.č.136/13 a 156/3 v k.ú.Horní Olešnice a pověřuje starostku jednáním.
Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 3/12/2017 bylo schváleno

Zdrželi se 0

 Žádost pana Voňky, Ždírnice čp.34 o odkoupení, příp, pronájem p.p.č.194/2 v k.ú. P. Ždírnice
(příloha č.19)
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 p.p.č.194/2 v k.ú.
Přední Ždírnice.
Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 0
Proti 7
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/13/2017 nebylo schváleno
 Podmínky pronájmu pozemků v majetku obce Horní Olešnice
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 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 s jednoměsíční výpovědní dobou
 stanovení způsobu využití
 bez souhlasu vlastníka nelze měnit způsob využití
Zastupitelstvo si vyhrazuje možnost odůvodněných úprav podmínek nájmu dle situace
daného pozemku.
Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 3/14/2017 bylo schváleno

Zdrželi se 0

 Revize pozemků, pozemky vhodné k pronájmu
Starostka žádá přítomné o pomoc při vyhledání stávajících pozemků v majetku obce vhodných
k pronájmu (revizi pozemků).
Pí.Purkertová z důvodu pracovního vytížení je k dispozici za měsíc, dřív ne
p.Řehoř- revize měla být hotová před schvalováním podmínek pronájmu
starostka- o revizi pozemků zastupitelstvo jednalo již v loňském roce, nebylo dosud dořešeno.
Přesto dle jejího názoru nic nebrání tomu, připravit si pozemky a vyhlásit záměr s nakládání s nimi.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní ukládá starostce a místostarostovi zajistit revizi pozemků
v majetku obce.
Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 3/15/2017 bylo schváleno

Zdrželi se 0

 Krátkodobý pronájem sálu kulturního domu
Starostka seznámila přítomní s podmínkami pronájmu objektu v majetku obce Dolní Olešnicevýčep
1000 Kč
Sál
1000 Kč
Výčep + sál 1500 Kč
ZŠ užívání zdarma, SDH a ostatní hradí.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje podmínky krátkodobého pronájmu kulturního
domu čp,.11 v Horní Olešnici: Výčep, sál za 1000 Kč + náklady.
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Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 3/16/2017 bylo schváleno

Zdrželi se 0

Starostka: upozorňuje, že hudební skupina Megaděs užívá jednu místnost v čp.11 v Horní Olešnici
prozatím z důvodu vyhlášení záměru pronájmu objektu pouze za náklady spojené se spotřebou
el.energie. Užívání objektu je kompenzováno akcí pro občany obce a to jejich hudebním
vystoupením. Žádá zastupitele, aby se vyjádřili k případnému požadavku za pronájem.
zastupitelé berou na vědomí
 Možnost získání dotace za pořízení vozidla pro jednotku SDH (příloha č.21)
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 pořízení dopravního
automobilu pro jednotku SDH obce dle návrhu a ukládá starostce zajištění pomocí firmy pro
zpracování žádosti o dotaci.
Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 3/17/2017 bylo schváleno

Zdrželi se 0

 informace velitele jednotky SDH o zásahu při hašení lesního požáru dne 09.04.2017
Starostka děkuje všem zúčastněným za pomoc a velice si váží jejich činnosti
 informace o zapojení osvětlení vývěsek u obecního úřadu.
Starostka děkuje panu Řehořovi za instalaci a prosí o vystavení faktury
 vymáhání pohledávek- žádost o splátkový kalendář (příloha č.22)
 zápis z jednání KJH o.p.s. Úpice (příloha č.23)
 zápis z jednání VH SOP z 15.12.2016 a 17.03.2017 (příloha č.24)
 zápis z jednání finančního výboru č.1/2017 (příloha č.25)
 informace ohledně povodňové prohlídky Kalenského potoka- kontrola celého toku, zjištěné
závady zadokumentovány. Zástupce vodoprávního úřadu i zástupce správce toku vydá závazné
stanovisko ohledně zjištěných závad. Při místním šetření byla projednávána problematika mostu
u čp.16- upozornění na vzdouvání vody při povodni a návrh možných variantních řešení.
Starostka upozorňuje na nutnost dořešení vlastnických vztahů k p.p.č.48/5 v kat. území Horní
Olešnice-pozemek navazující na mostní objekt. Částečně po něm vede místní komunikace.
 informace ohledně přiznání dotace na zateplení budovy kulturního domu čp.11 v Horní Olešnici
starostka žádá zastupitele o pracovní schůzku ohledně podrobného projednání a seznámení se s
projektem a přípravu na realizaci
zastupitelé berou na vědomí
6) Stanovení školského obvodu
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice bere na vědomí návrh Obce Dolní Olešnice na vytvoření
společného školského obvodu spádové mateřské školy Základní školy a Mateřské školy Dolní
Olešnice (příloha č.26)
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 dohodu o vytvoření společného školského
obvodu spádové mateřské školy Základní školy a Mateřské školy Dolní Olešnice dle návrhu.
Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 3/18/2017 bylo schváleno

Zdrželi se 0
*

*

*

7) Rozpočtové opatření č.2

(příloha č.27)
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.2 rozpočtu 2017 dle
návrhu (příloha č.23):
Příjmy
5 625 888 Kč (+ 446 297 Kč)
Pol.8115
3 160 242 Kč (+ 50 310 Kč)
Příjmy celkem
8 786 130 Kč
Výdaje
8 786 130 Kč (+ 496 607 Kč)
Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 3/19/2017 bylo schváleno

Zdrželi se 0
*

*

*

8) diskuze, závěr
 starostka- informuje přítomné o souhlasu vlastníka p.p.č.227/1 v k.ú. Horní Olešnice
(p.Krejčiřík) s návrhem zastupitelů
 p.Řehoř- ptá se krámská zda se nevrátí lavice zpět před prodejnu potravin
náves je pěkná, ale její plastový stůl je nevzhledný, starý
odpovědi:
- problém s dodržováním hygieny
- lavice se na chodník vejde, ale pravděpodobně nebude možné procházení po chodníku
- návrh zrušit pronájem WC (vyřešilo by to situaci)
- návrh na umístění stolu vlevo vedle vchodu (pod strop s oblouky), nebude tolik zřetelné
- stížnosti některých občanů obce
- v době konání VH SOP na obecním úřadě v Horní Olešnici nebyl před prodejnou potravin stůl,
ani žádná židlička, rozhodnutí by mělo zůstat trvalé
- podpora prodejny potravin ano, lavice je v blízkosti, ale ne u vchodu do prodejny
- lavice většinou hlasů názorově ne
- pokud bude lavice sloužit pro krátkodobý odpočinek osob chodících okolo, zákazníků
prodejny, maminek s dětmi, turistů, aj. tak ano
- vytváření minimálních podmínek pro požívání alkoholických nápojů před prodejnou potravin
- snaha o vytváření příjemného prostředí v obci
- zastupitelé již jednou schválili rozmístění lavic
- návrh pí.Purkertové- žádost o lavici vzít na vědomí, ale nehlasovat
 starostka- upozorňuje na řešení vývěsek pro spolky- stávající instalované vývěsky jsou třeba pro
zveřejňování obecního úřadu
- Ing.Sucharda- vyzvat spolky, zda ještě vůbec mají zájem o vývěsky a poté pořídit nové
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 starostka- informuje o probíhajícím jednání s vlastníkem pozemku-ČR, příslušnost hospodaření
pro ŘSD, Praha ohledně převedení pozemku pod autobusovým zálivem u obecního úřadu
v Horní Olešnici
 p.Mikulka- dotaz na termín opravy silnice III/01613 procházející částí obce Ždírnice
- starostka- KHK ji v plánu oprav na rok 2017 nemá, bude jednat se zástupcem Krajského
úřadu Královehradeckého kraje
 p.Krafek- zda se bude opravovat místní komunikace k Zajíčkovým
- starostka zajistí cenovou nabídku na opravu jiným způsobem, než je projektovaný (z fin.
důvodů)
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 20,28 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 11.04.2017
Přílohy zápisu:
1) zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
2) prezenční listina
3) oprava části účelové komunikace p.p.č.39/ 3 v kat. území Prostřední Olešnice
4) zpevnění plochy pod kontejnery u čp.78 v Horní Olešnici
5) oprava svodnice na p.p.č.501/1 v k.ú.Přední Ždírnice
6) návrh na zatrubnění příkopu na p.p.č.57/2 k.ú.Horní Olešnice
7) vytyčení hranic p.p.č.895/9,895/17 a 895/18 v k.ú.Horní Olešnice
8) st.p.č.120 v k.ú. Horní Olešnice
9) návrh pojistné smlouvy s pojišťovnou Generali
10) zájemce o pronájem kulturního domu čp.11 v Horní Olešnici
11) reklama pro umístění na objekt kulturního domu čp.11 v Horní Olešnici
12) návrh úpravy projektu na akci „Revitalizace návsi –II. etapa“
13) dotace na domácí čističky pro rodinné domy – info
14) pozemek u kravína
15) pozemek pod obecním úřadem
16) nabídka na odkoupení pozemků na LV 321,354 a 355
17) žádost o odkoupení p.p.č.48/5 v k.ú.Horní Olešnice
18) žádost o odkoupení, příp.směnu částí p.p.č.136/13 a 156/3 v k.ú. Horní Olešnice
19) žádost pana Voňky, Ždírnice čp.34 o odkoupení, příp, pronájem p.p.č.194/2 v k.ú. P. Ždírnice
20) návrh podmínek pronájmu pozemků v majetku obce Horní Olešnice
21) možnost získání dotace za pořízení vozidla pro jednotku SDH
22) vymáhání pohledávek- žádost o splátkový kalendář
23) zápis z jednání KJH o.p.s. Úpice z 15.11.2016 a podklady pro jednání z 28.2.2017
24) zápis z jednání VH SOP z 15.12.2016 a 17.03.2017
25) zápis z jednání finančního výboru č.1/2017
26) návrh Obce Dolní Olešnice na vytvoření spol. školského obvodu spádové školy ZŠ D.Olešnice
27) návrh rozpočtového opatření č.2
Starostka a zapisovatelka

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

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

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