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

Z á p i s č. 3/2018
z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Olešnice, konané dne 26. 04. 2018
od 17 hodin v zasedací místnosti čp. 63 ve Ždírnici
Přítomni: Marcela Linková, Martin Krafek, Jiří Mikulka, Ing.Aleš Sucharda, Petr Řehoř,
Vlasta Purkertová, Petr Jarý
Omluveni:
Nepřítomni:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Horní Olešnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17,10
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 18.04.2018 do 26. 04. 2018. 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.3/01/2018 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, aj.
3. žádost o převod bytu v čp.10 v Horní Olešnici
4. pronájem, směna pozemků dle oznámení č.8-12/2018
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

akce „Vyhledání nového zdroje pitné vody pro občany obce Horní Olešnice“
akce „Snížení energetické náročnosti budovy kulturního domu čp.11 v Horní Olešnici“
akce „Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním pro jednotku SDH“
bezúplatný převod hasičského vozu Liaz CAS 24
akce „Přeložka vodovodu-most I/16“
rozpočtové opatření č.8/2018
různé informace, žádosti
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, aj.
3. žádost o převod bytu v čp.10 v Horní Olešnici
4. pronájem, směna pozemků dle oznámení č.8-12/2018
5. akce „Vyhledání nového zdroje pitné vody pro občany obce Horní Olešnice“
6. akce „Snížení energetické náročnosti budovy kulturního domu čp.11 v Horní Olešnici“
7. akce „Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním pro jednotku SDH“
8. bezúplatný převod hasičského vozu Liaz CAS 24
9. akce „Přeložka vodovodu-most I/16“
10. rozpočtové opatření č.8/2018
11. různé informace, žádosti
12. diskuze, závěr
Přítomno hlasování: 6
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 3/02/2018 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 15. 03. 2018. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.
zastupitelé berou na vědomí
*
*
*
Kontrola plnění usnesení z minulého veřejného zasedání:
- schválilo provedení opravy elektroinstalace nebytového prostoru v 2.NP čp.2 v Horní Olešnici
uloženo místostarostovi
usnesení č. 4/10/2016
TRVÁ
- schválilo vyhotovení pohlednice obce a uložilo starostce zajišť. poptávky usnesení č. 5/11/2016
- usnesení č. 6/5/2016
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
uloženo místostarostovi – siréna je od roku 2016 složena na pozemku pana xxxxx
usnesení č. 8/14/2016
SPLNĚNO, BODEM DNEŠNÍHO JEDNÁNÍ
- schválilo vyhotovení studie pro vybudování hasičské zbrojnice u čp.63 ve Ždírnici a uložilo
starostce zajištění
usnesení č. 8/22/2016
TRVÁ
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- 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 místostarostovi navrhnout a zajistit řešení spotřeby el.energie ve společenské místnosti
v čp.63 ve Ždírnici
usnesení č. 1/10/2017
TRVÁ
- 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, BODEM DNEŠNÍHO JEDNÁNÍ
- schválilo opravy majetku obce: zatrubnění příkopu na p.p.č.57/2 k.ú.Horní Olešnice dle návrhu a
uložilo starostce zajištění
usnesení č. 3/04/2017
TRVÁ
- schválilo údržbu st.p.č.120 v k.ú. Horní Olešnice a uložilo místostarostovi zajištění
usnesení č. 3/05/2017
TRVÁ
- 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, BODEM DNEŠNÍHO JEDNÁNÍ
- 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
- schválilo provedení jednoduchého pasportu veřejného osvětlení, včetně označení a uložilo
místostarostovi zajištění
usnesení č. 5/06/2017
TRVÁ
- schválilo opravu lávky u čp.87 v H.O. dle návrhu a uložilo star. zajištění usnesení č. 6/08/2017
TRVÁ, BODEM DNEŠNÍHO JEDNÁNÍ
- uložilo místostarostovi zajištění projednání určení vlastnických hranic ohledně pravděpodobného
neoprávněného zalesnění a jeho případného odstranění na p.p.č.966/1, 942/9, 942/10, 942/11 a
942/13 v kat. území Horní Olešnice
usnesení č. 6/10/2017
TRVÁ
- nesouhlasilo s názorem manželů xxxxxxx. Lávka je ve vlastnictví Obce Horní Olešnice od roku
1978. Uložilo starostce a místostarostovi zjištění dalších podkladů a oslovení právníka
usnesení č. 6/21/2017
TRVÁ
- schválilo z důvodu uvedení skutečného stavu trasy místní komunikace do souladu s údaji v KN
vypracování geometrický plánu –p.p.č.1122 a 1013/3 v kat. území Horní Olešnice v místě od
silnice I/16 k mostu. Dále schválilo úhradu nákladů spojených se zaměřením a směnou pozemků
všemi zúčastněnými společně
usnesení č. 6/24/2017
TRVÁ
- schválilo výměnu dveří a okna u nebytového prostoru č.II v čp.10 v Horní Olešnici a uložilo
starostce zajištění
usnesení č. 7/24/2017
TRVÁ
- usnesení č. 1/07/2018
SPLNĚNO,BODEM DNEŠNÍHO JEDNÁNÍ
- schválilo žádost xxxxxxxxxx a uložilo starostce zajištění prořezání zeleně podél místní
komunikace k OMD, zpevnění povrchu místní komunikace od ASF na p.p.č.480/1 v kat. území
Horní Olešnice k čp.55 ve Ždírnici a osazení dvou ks svítidel na MK k OMD. Dopravní značení
nebude realizováno
usnesení č. 1/14/2018
PROBÍHÁ
- schválilo údržbu pozemku p.č.882/1,882/2,882/3,883/1, 883/11, 895/7, 895/8, 895/9 k.ú. Horní
Olešnice u jámy- rozhrnutí, zarovnání terénu aj.
usnesení č. 2/04/2018
TRVÁ
- schválilo údržbu místních komunikací: část m.k. Za Vrcha, m.k. k čp.6, 22 a 87 -zavezení děr,
rozhrnutí recyklátu ; m.k. k čp.46 a čp.61 v Horní Olešnici- umístění svodnic pro odvodnění,
zpevnění povrchu recyklátem a m. k. Horní Olešnice-Ždírnice – výsprava výtluků na asf.
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povrchu. Dále schválilo přípravu projektové dokumentace a stavební povolení na opravu části
místní komunikace Za Vrcha a opravu místní komunikace od čp.70 k čp.79 v Horní Olešnici
usnesení č. 2/05/2018
TRVÁ
- schválilo vyhotovení projektové dokumentace na zaměření skutečného stavu budovy čp.63 ve
Ždírnici a uložilo starostce zajištění
usnesení č. 2/07/2018
TRVÁ
Ostatní body zasedání z 15. 03. 2018 byly splněny
zastupitelé berou na vědomí
*
*
*
Dostavil se p.Jarý, 17,22 hod.
2) majetek obce- opravy, údržba, aj.
 opravy povrchu místních komunikací
usnesení č.2/05/2018
- část m.k. Za Vrcha, m.k. k čp.6,22 a 87 -zavezení děr, rozhrnutí recyklátu
splněno
- oprava části m.k. Za Vrcha- probíhá majetkové řízení s vlastníky, souhlas s dělením pozemků
projektant Ing.Korda slíbil dodání projektové dokumentace pro stavební řízení
- m.k. k čp.46 a čp.61 v Horní Olešnici- umístění svodnic pro odvodnění, zpevnění povrchu
recyklátem
- m. k. Horní Olešnice-Ždírnice – výsprava výtluků na asfaltovém povrchu
- příprava projektové dokumentace a stavební povolení na opravu místní komunikace od čp.70
k čp.79 v Horní Olešnici – zadáno projektantovi - L.Grund slíbil dopracování
zastupitelé berou na vědomí
 Vybudování chodníků v obci
Dle informace ŘSD bude pravděpodobně v roce 2020 prováděna rekonstrukce silnice I/16 v naší
obci. Pokud by zastupitelé chtěli vybudovat chodníky podél silnice I/16, je třeba v nejbližší době
zahájit přípravné projektové práce, případně zahájit řízení s dotčenými orgány.
zastupitelé berou na vědomí
 Jednotka SDH obce Horní Olešnice
- úhrada školení dvou osob pro obsluhu motorové pily
14 171 Kč
- úhrada ochranného oděvu pro práci s motorovou pilou
3 547 Kč
- úhrada školení velitele jednotky SDH včetně ubytování
5 887 Kč
- úhrada školení řidičů-referentů
363 Kč
Celkem
23 968 Kč
V rozpočtu
2 000 Kč
zastupitelé berou na vědomí
 návrh na změnu umístění el. sirény pro jednotku SDH Horní Olešnice
usnesení č. 8/14/2016- místostarostovi byla uložena demontáž sloupu a el.sirény a její následná
montáž na budovu obecního úřadu – siréna je od roku 2016 složena na pozemku pana xxxxxx
venku, na paletě bez zajištění proti vlhkosti
starostka navrhuje změnu v umístění – pro jednotku SDH Horní Olešnice k hasičské zbrojnici do
Ždírnice, případně na střechu nové hasičské zbrojnice. Do doby instalace uložit na vhodné místo se
zabezpečením proti poškození do objektu obce Horní Olešnice .
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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 změnu umístění el.sirény k užívání pro jednotku
SDH Horní Olešnice k hasičské zbrojnici ve Ždírnici, případně na střechu nové hasičské
zbrojnice. Do doby instalace uložit na vhodné místo se zabezpečením proti poškození do
objektu obce Horní Olešnice. Zastupitelstvo obce ukládá zajištění místostarostovi.
Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 3/03/2018 bylo schváleno

Zdrželi se 0

 terénní úpravy části p.p.č.166/1 a 166/3 v k.ú. Horní Olešnice
usnesení č.4/27/2016, 9/12/2016, 9/13/2016
Ing.Chaloupský - fa.č.493417 projektová dokumentace
Měú Trutnov- koordinační stanovisko – požadavek zpracování biologického hodnocení
dotčených pozemků dle §18 vyhlášky č.395/1992 Sb.- zadáno (příloha č.3)
zastupitelé berou na vědomí
 oprava lávky u čp.87 v Horní Olešnici
usnesení č.6/18/2017- odstraněny větve, vyčištěno, budou vyhotoveny patky a osazena lávka
starostka žádá zastupitele o pomoc při realizaci
zastupitelé berou na vědomí
 oprava povrchu hřiště za obecním úřadem
konzultováno s projektantem, bude dodán návrh na opravu
možnost získání dotace na víceúčelové hřiště - starostka žádá zastupitele o návrh pozemku pro
hřiště ve Ždírnici, případně v Horní Olešnici
zastupitelé berou na vědomí
 zaměření skutečného stavu budovy čp.63 ve Ždírnici
usnesení č.2/07/2018- vyhotovení PD na zaměření skutečného stavu
poptávka po projektantovi, zadáno
zastupitelé berou na vědomí
 zkapacitnění Kalenského potoka - mostu u čp.16 v Horní Olešnici
Posudek zpracoval Ing.Kreisl, Vrchlabí, bude dodáno nejpozději do 30.04.2018
možnost požádat o dotaci na zprůtočnění koryt vodních toků
zastupitelé berou na vědomí
 revitalizace návsi- II.etapa
Dokončení terénních úprav- v rozpočtu částka 577 714 Kč
Asf. povrch k čp.93 v Horní Olešnici zadáno- cenová nabídka (příloha č.4)
Zastřešení přístřešku pro popelnice - probíhá
Dokončení terénních úprav- provedeno svépomocí- úspora ve výši min. 60 000 Kč
Návrh na osázení ploch u čp.2, 4 a 8 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 osázení ploch okolo čp.2, 4 a 8 v Horní Olešnici
a ukládá starostce zajištění.
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Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 3/04/2018 bylo schváleno

Zdrželi se 0

 „Oprava havarijního stavu budovy čp.11 v Horní Olešnici- II.etapa“
na minulém veř. zasedání projednána zpráva statika
dle usnesení č. 4/16/2017 vyhotovena projektová dokumentace
usnesení č. 2/06/2018 inženýrská činnost
rozpočet (příloha č.5) financování částečně z rozpočtu obce a částečně z rezervy úvěru v bance
návrh - vyhotovení nejnutnějších stavebních prací pro zajištění provozu na sále KD
ostatní řešit po etapách
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje opravu havarijního stavu budovy kulturního
domu čp.11 v Horní Olešnici dle návrhu (hrubá stavba) a ukládá starostce zadat zajištění
výběrového řízení.
Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 1
Usnesení č. 3/05/2018 bylo schváleno

Zdrželi se
*

1

*

*

3) Žádost o převod bytu v čp.10 v Horní Olešnici
Žadatelka xxxxxxx, xxxxxxx (příloha č.6)
Dle nájemní smlouvy a smlouvy o převodu bytové jednotky z 27.11.2017
Smlouva o převodu bytové jednotky do 31.08.2021
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje ukončení smlouvy a doplacení ceny bytu č.6
v čp.10 v Horní Olešnici. Před převodem je nutné vymezení jednotek bytu. Starostce ukládá
zajištění a přípravu smlouvy s právníkem.
Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 3/06/2018 bylo schváleno

Zdrželi se 0

*
*
*
4) pronájem, směna pozemků dle oznámení č.8-12/2018
 oznámení č.8/2018 - pronájem – pacht p.p.č.49/2 v k.ú. Přední Ždírnice
Zápis z hodnocení nabídek (příloha č.7) - nikdo se nepřihlásil
bude opětovně vyhlášeno
zastupitelé berou na vědomí
 oznámení č.9/2018- pronájem – pacht-části p.p.č.223/2 v k.ú. Horní Olešnice
Zápis z hodnocení nabídek (příloha č.8) - nikdo se nepřihlásil
bude opětovně vyhlášeno
zastupitelé berou na vědomí
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 oznámení č.10/2018- pronájem- pacht p.p.č.228 v k.ú. Horní Olešnice
Zápis z hodnocení nabídek (příloha č.9) - nikdo se nepřihlásil
zastupitelé berou na vědomí
bude opětovně vyhlášeno
 oznámení č.11/2018- prodej tiskárny
do 30.04.2018 pokud se nikdo nepřihlásí, bude opětovně vyhlášeno
zastupitelé berou na vědomí
 oznámení č.12/2018- směna pozemků s doplatkem rozdílů pozemků v k.ú. Horní Olešnice
Zápis z hodnocení nabídek (příloha č.10)
- usnesení č. 8/23/2017 schváleno podání žádosti o směnu pozemků a řízení se staveb. úřadem
- návrh na dělení a směnu (příloha č.11)
- návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní (příloha č.12)
- záměr směny schválen usnesením č.2/11/2018
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje směnu p.p.č.227/4 v kat. území Horní Olešnice o
výměře 322 m2 a směnu 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 549 m2 a p.p.č.227/1 díl „b“ o výměře 638 m2 sloučený do
budoucí p.p.č.239/1 o výměře 1187 m2 dle návrhu (příloha č.11 a 12) a doplatek rozdílů výměr
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: 7
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 3/07/2018 bylo schváleno

Zdrželi se 1
*

*

*

5) akce „Vyhledání nového vodního zdroje v obci Horní Olešnice“
starostka seznámila přítomné s průběhem příprav realizace, jednání s vlastníky sousedních pozemků
zastupitelé berou na vědomí
*
*
*
6) akce „Snížení energetické náročnosti budovy kulturního domu čp.11 v Horní Olešnici“
Realizace schválena usnesením č.1/08/2018 a 1/09/2018
Starostka informovala o průběhu prací
Vícepráce- vyvezení zeminy podlahy o 10 cm a navezení kamene, zhutnění (drenáž)
demontáž a montáž stropu výčepu, demontáž příčky ve výčepu
navýšení nákladů na odizolování stěn sálu a výčepu (v projektu část stěn, STD
doporučeno provést celkové odizolování stěn sálu a dvou středních stěn výčepu)
Dosud provedeno zateplení stropu sálu, výčepu, podia, místnosti nad vchodem, podlahy pod
podiem, bytem. Bude provedeno zateplení podlahy sálu, výčepu, chodby, oprava a zateplení
střechy nad přístavbou.
Cena za výměnu střešní krytiny nad podiem (příloha č.13), nebude realizováno. Bude provedena
pouze oprava stávajícího oplechování.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (příloha č.14)
zastupitelé berou na vědomí
*
*
*
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7) akce „Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním pro jednotku SDH obce Horní
Olešnice“
vyhlášení výběrového řízení (příloha č.15)
zastupitelé berou na vědomí
*
*
*
8) bezúplatný převod hasičského vozu Liaz CAS 24
rok výroby 1975, vozidlo je v dobrém technickém stavu, úměrné stáří vozidla, SPZ 1H8 7452
v roce 2004 bylo vozidlo zařazeno do IZS- výjimka dle §5 zákona č.168/1999 Sb.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje pořízení (bezúplatný převod) hasičského vozu
Liaz CAS 24 od obce Rudník pro jednotku SDH obce Horní Olešnice. Ukládá starostce a
místostarostovi zajištění všech náležitostí potřebných k převodu a provozu vozidla.
Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 3/08/2018 bylo schváleno

Zdrželi se 0

*
*
*
9) akce „Přeložka vodovodu- most I/16“
usnesení 1/18/2017
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- služebnosti č.13/18/BVB/MS
ŘSD ČR, Praha (příloha č.16)
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.953/28/2018-Lesy ČR (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 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene- služebnosti č.13/18/BVB/MS s ŘSD ČR, Praha (příloha č.16) a smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.953/28/2018 s Lesy ČR (příloha č.17).
Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 3/09/2018 bylo schváleno

Zdrželi se 0
*

*

*

10) rozpočtové opatření č.7 a 8/2018
(příloha č.18 a č.19)
Rozpočtové opatření č.7 rozpočtu 2018 v pravomoci starostky obce (příloha č.18)
Příjmy
8 521 561 Kč +
10 215 Kč
Pol. 8115 změna stavu na BÚ
5 359 259 Kč 940 Kč
Pol. 8123 úvěr dlouhodobý
777 714 Kč
0 Kč
Pol. 8124 splátka úvěru
- 714 276 Kč
0 Kč
Výdaje
13 944 258 Kč +
9 275 Kč
zastupitelé berou na vědomí
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Rozpočtové opatření č.8 rozpočtu 2018 dle návrhu (příloha č.19)
Příjmy
8 504 122 Kč 17 439 Kč
Pol. 8115 změna stavu na BÚ
5 328 864 Kč 30 395 Kč
Pol. 8123 úvěr dlouhodobý
777 714 Kč
0 Kč
Pol. 8124 splátka úvěru
- 714 276 Kč
0 Kč
Výdaje
13 896 424 Kč 47 834 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.8 rozpočtu 2018 dle
návrhu:
Příjmy
8 504 122 Kč 17 439 Kč
Pol. 8115 změna stavu na BÚ
5 328 864 Kč 30 395 Kč
Pol. 8123 úvěr dlouhodobý
777 714 Kč
0 Kč
Pol. 8124 splátka úvěru
- 714 276 Kč
0 Kč
Výdaje
13 896 424 Kč 47 834 Kč
(příloha č.19)
Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 3/10/2018 bylo schváleno

Zdrželi se 0
*

*

*

11) různé informace, žádosti
 bioodpady- starostka konstatuje, že štěpkování je v letošním roce mnohonásobně více,
konstatuje, že občané obce využívají služby a syrové větve většinou nepálí
 dopis ŘSD ČR, Hradec Králové ohledně patek u st.p.č.120 k.ú.Horní Olešnice (příloha č.20)
 Rozhodnutí KÚKHK- stanovení objížďky po silnici I/16 z důvodu uzavírky silnice I/14 v obci
Mladé Buky (příloha č.21)
 Sdělení JUDr.Jiráska, Praha ohledně pana xxxxxx (příloha č.22)
 Sdělení JUDr.Bohutínského, Trutnov k návrhu na prodej movitých věcí uskladněných z exekuce
povinného (příloha č.23)
 Usnesení Krajského soudu v HK o zrušení konkurzu (příloha č.24)
 Usnesení SOHL z 68. jednání výkonné rady z 20.02.2018 (příloha č.25)
 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost bezplatné Občanské poradny ve Vrchlabí
pro rok 2018 (příloha č.26)
 Žádost o stanovení dopravního značení na místní komunikaci od čp.79 k čp.76 v Horní Olešnici
Paní xxxxxxx, Vrchlabí- návrh na umístění dopravního značení „Pozor děti“, „Obytná zóna“,
„Omezení rychlosti“ na místní komunikaci od čp.79 k čp.76 v Horní Olešnici.
Starostka konstatuje, že tak jako na všech veřejných komunikacích, tak i na místních
komunikacích se zvyšuje provoz dopravních vozidel a hrozí zde střet s chodci, především dětmi.
Místní komunikace tak jako jinde jsou využívány chodci, cyklisty i motorovými vozidly. Ale
šířkou jsou tyto komunikace rozhodně nevyhovující pro stávající provoz. Bohužel není ve
finančních možnostech obce vybudovat najednou všechny místní komunikace tak, aby
vyhovovaly stávajícímu provozu. Aby bylo možné zmírnit nebezpečí případných kolizí vozidel s
chodci, či ohrožení osob pohybující se na našich místních komunikacích, požádala o vyjádření,
případně stanovení, jakým vhodným dopravním značením řešit stávající situaci („Omezení
rychlosti“, „Pozor děti“, či „Obytná zóna“) zástupce dopravního inspektorátu v Trutnově.
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Starostka upozorňuje, že problematiku je třeba řešit komplexně, protože děti jezdí po místních
komunikacích po celé obci. Na minulém veřejném zasedání nebyla schválena žádost pana
xxxxxxx na omezení rychlosti na místní komunikaci k OMD a to především z důvodu, že není
možné zajištění kontroly měření rychlosti.
Sdělení DI (příloha č.27)
zastupitelé berou na vědomí
 Žádost o směnu pozemků p.p.č.118/5, 118/8 a 116 v kat.území Prostřední Olešnice (příloha č.28)
Z důvodu: část pozemku pod místní komunikací, pozemek vhodný pro svedení vody ze
sousedního pozemku (součást projektu na opravu místní komunikace od čp.70 k čp.79 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 záměr směny části p.p.č.118/5, 118/8 a 116 v kat.
území Prostřední Olešnice a ukládá starostce zadání vyhotovení GP.
Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 3/11/2018 bylo schváleno

Zdrželi se 0

 Jednotka SDH Horní Olešnice
informace velitele jednotky SDH obce Horní Olešnice:
- ukončení členství v jednotce SDH obce Horní Olešnice: xxxxxxxxxxxxxxxx
- ukončení činnosti velitele jednotky SDH obce Horní Olešnice xxxxxxxxxxxxxx a
jmenování velitelem družstva
- jmenování velitele jednotky SDH obce Horní Olešnice xxxxxxxxxxxxxxxxx
- návrh velitele jednotky SDH Horní Olešnice na jmenování členů jednotky SDH obce Horní
Olešnice:
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- vyřazení majetku uvedeného ve zřizovací listině:
inv.č.54/002 odsavač kouře VTA 60 v.č.25091-763
pořiz. hodnota 40.153 Kč
- zařazení majetku do užívání neuvedené ve zřizovací listině:
oděv
ochranný oděv pro motorovou pilu
hadice
siréna
budova na p.p.č.98/1 v k.ú.Zadní Ždírnice aj. (příloha č.29)
zastupitelé berou na vědomí
starostka žádá pana xxxxxxxx o doložení zdravotních prohlídek členů jednotky SDH obce Horní
Olešnice
místostarosta seznámil přítomné s činností jednotky SDH obce Horní Olešnice
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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 dodatek č.1 zřizovací listiny jednotky SDH obce
Horní Olešnice dle návrhu (příloha č.30):
- ukončení členství v jednotce SDH obce Horní Olešnice pro členy xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
- jmenování nových členů: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx + změna majetku zařazeného do
užívání.
Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 3/12/2018 bylo schváleno

Zdrželi se 0
*

*

*

*

*

*

12)
diskuze, závěr
-vyříznout stromy u MK k OMD

Starostka přítomným poděkovala za účast a popřála pěkný zbytek dne.
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18,22 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 26.04.2018
Přílohy zápisu:
1) zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
2) prezenční listina
3) Měú Trutnov, Koordinované stanovisko – Terénní úpravy na části p.p.č. 166/1 a 166/3 k.ú.
Horní Olešnice
4) prodloužení asfaltové komunikace k čp.93 v Horní Olešnici - cenová nabídka
5) „Oprava havarijního stavu budovy čp.11 v Horní Olešnici- II.etapa“ – položkový rozpočet
6) Žádost o doplacení nájemného bytu vázaný ke smlouvě ze dne 31.08.2005
7) Zápis z hodnocení nabídek – oznámení č. 8/2018
8) Zápis z hodnocení nabídek – oznámení č. 9/2018
9) Zápis z hodnocení nabídek – oznámení č. 10/2018
10) Zápis z hodnocení nabídek – oznámení č. 12/2018
11) návrh na dělení a směnu pozemků
12) návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní - nemovitost
13) cenová nabídka – sedlová střecha – akce „Snížení energetické náročnosti budovy kulturního
domu čp.11 v Horní Olešnici“
14) Rozhodnutí o poskytnutí dotace MŽP - akce „Snížení energetické náročnosti budovy kulturního
domu čp.11 v Horní Olešnici“
15) Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu – 014D241008206 Horní OlešniceDopravní automobil s přívěsem nákladním
16) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- služebnosti č.13/18/BVB/MS ŘSD
ČR, Praha – akce „Přeložka vodovodu- most I/16“
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17) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.953/28/2018 Lesy ČR – akce „Přeložka
vodovodu- most I/16“
18) rozpočtové opatření č. 7/2018 pravomoci starostky obce
19) rozpočtové opatření č. 8/2018
20) dopis ŘSD ČR, Hradec Králové – Žádost o součinnost v odstranění závady na silničním tělese
silnice I/16 v obci Horní Olešnice
21) Rozhodnutí KÚKHK – stanov. objížďky po silnici I/16 z důvodu uzavírky silnice I/14 v obci
Mladé Buky
22) Sdělení k žádosti ze dne 26.3.2018 JUDr.Jiráska, Praha ohledně pana xxxxxxx
23) Sdělení JUDr.Bohutínského, Trutnov k návrhu oprávněného na prodej movit. věcí uskladněných
z exekuce
24) Usnesení B-54 Krajského soudu v HK o zrušení konkurzu
25) Usnesení SOHL z 68. jednání výkonné rady z 20.02.2018
26) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost bezplatné Občanské poradny ve Vrchlabí
pro rok 2018
27) Sdělení DI k žádosti o stanovení dopravního značení na místní komunikaci od čp.79 k čp.76
v Horní Olešnici
28) Žádost o směnu pozemků p.p.č.118/5, 118/8 a 116 v kat.území Prostřední Olešnice
29) informace velitele jednotky SDH obce Horní Olešnice:
30) dodatek č.1 zřizovací listiny jednotky SDH obce Horní Olešnice dle návrhu

Starostka a zapisovatelka

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

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

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