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

Z á p i s č. 5/2018
z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Olešnice, konané dne 28. 06. 2018
od 17 hodin v zasedací místnosti čp. 63 ve Ždírnici
Přítomni: Marcela Linková, Petr Jarý, Martin Krafek, Vlasta Purkertová
Omluveni: Ing.Aleš Sucharda, Jiří Mikulka
Nepřítomni: Petr Řehoř
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Horní Olešnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17,00
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 20.06.2018 do 29. 06. 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 přítomni jsou čtyři členové 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 Petra Jarého 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 Petra
Jarého a zapisovatelkou Marcelu Linkovou.
Přítomno hlasování: 4
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0
Usnesení č.5/01/2018 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, plánovací smlouva, posouzení mostního profilu pro
průtoky velkých vod aj.
3. žádost o převod bytu v čp.10 v Horní Olešnici
4. pronájem, směna pozemků dle oznámení č.13-25/2018
1

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vyhledání nového zdroje pitné vody pro občany obce Horní Olešnice
Snížení energetické náročnosti budovy kulturního domu čp.11 v Horní Olešnici
Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním pro jednotku SDH
Závěrečný účet, účetní závěrka obce
SOHL- dodatek č.2 stanov, žádost o vstup obce Nemojov do svazku aj.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu části přenesené působnosti
rozpočtové opatření č.10/2018
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, plánovací smlouva, posouzení mostního profilu pro
průtoky velkých vod aj.
3. žádost o převod bytu v čp.10 v Horní Olešnici
4. pronájem, směna pozemků dle oznámení č.13-25/2018
5. Vyhledání nového zdroje pitné vody pro občany obce Horní Olešnice
6. Snížení energetické náročnosti budovy kulturního domu čp.11 v Horní Olešnici
7. Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním pro jednotku SDH
8. Závěrečný účet, účetní závěrka obce
9. SOHL- dodatek č.2 stanov, žádost o vstup obce Nemojov do svazku aj.
10. uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu části přenesené působnosti
11. rozpočtové opatření č.10/2018
12. různé informace, žádosti
13. diskuze, závěr
Přítomno hlasování: 4
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0
Usnesení č. 5/02/2018 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 17. 05. 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
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 místostarostovi navrhnout a zajistit řešení spotřeby el.energie ve společenské místnosti
v čp.63 ve Ždírnici
usnesení č. 1/10/2017
TRVÁ
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- 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. 3/04/2017
SPLNĚNO
- 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
- 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 xxxxxxxx. 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 geometrického 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
Geometrický plán je hotový, řeší se odkoupení pozemků.
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
- schválilo žádost xxxxxxxxx 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
osazení 2 ks svítidel- splněno
prořezání zeleně podél místní komunikace k OMD- realizování částečně, další bude provedeno
v době vegetačního klidu na podzim 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
ZADÁNO,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.
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
MK.k čp.46 HO- osazení svodnice, navezení recyklátu, uválcování povrchu- splněno
MK k čp.61 HO- bude realizováno dle žádosti pana xxxxxxxx na podzim 2018
MK Horní Olešnice-Ždírnice výsprava výtluků ASF- splněno
PROBÍHÁ
- schválilo vyhotovení projektové dokumentace na zaměření skutečného stavu budovy čp.63 ve
Ždírnici a uložilo starostce zajištění
usnesení č. 2/07/2018
TRVÁ
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- schválilo 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 uložilo zajištění místostarostovi
usnesení č. 3/03/2018
TRVÁ
- schválilo opravu havarijního stavu budovy kulturního domu čp.11 v Horní Olešnici dle návrhu
(hrubá stavba) a uložilo starostce zadat zajištění výběrového řízení
usnesení č. 3/05/2018
TRVÁ
- schválilo ukončení smlouvy a doplacení ceny bytu č.6 v čp.10 v Horní Olešnici. Před převodem
je nutné vymezení jednotek bytu. Starostce uložilo zajištění a přípravu smlouvy s právníkem
usnesení č. 3/06/2018
ZADÁNO, TRVÁ
- uložilo místostarostovi zajištění místa umístění hasičského vozu Liaz CAS 24 od obce Rudník
pro jednotku SDH obce Horní Olešnice
usnesení č. 4/04/2018
TRVÁ
- uložilo místostarostovi zajištění provedení (opravy) dopravního napojení m.k. p.p.č.479 na
p.p.č.480/1 v k.ú.Zadní Ždírnice
usnesení č. 4/05/2018
Ostatní body zasedání z 17. 05. 2018 byly splněny
*
*

zastupitelé berou na vědomí
*

2) majetek obce- opravy, údržba, plánovací smlouva, posouzení mostního profilu pro průtoky
velkých vod aj.
 oprava povrchu místních komunikací:
- MK k čp.46, 37, 22 v Horní Olešnici- asf. recyklát, uválcování,
- MK Horní Olešnice-Ždírnice- oprava výtluků
 osázení ploch před OÚ a čp.10 v Horní Olešnici
návrh smlouvy (příloha č.3)
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 dílo na akci osázení ploch
před obecním úřadem a prodejnou potravin v Horní Olešnici dle návrhu (příloha č.3).
Přítomno hlasování: 4
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 0
Usnesení č. 5/03/2018 bylo schváleno

Zdrželi se

0

 lesní hospodářství
probíhá výchovná těžba (dříví zasažené kůrovcem, souše) projednáno s OLH
zastupitelé berou na vědomí
 ceník obce Horní Olešnice
(příloha č.4)
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 ceník Obce Horní Olešnice dle návrhu (příloha
č.4).
Přítomno hlasování: 4
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 0
Usnesení č. 5/04/2018 bylo schváleno

Zdrželi se 0

 plánovací smlouva
návrh plánovací smlouvy byl konzultován s právníkem, schváleno usnesením č.2/12/2018
úprava plánovací smlouvy dle požadavku zástupce MěÚ Hostinné (příloha č.5)
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje plánovací smlouvu na vybudování příjezdové
veřejné komunikace na budoucí p.p.č.227/7 v k.ú. Horní Olešnice vzniklé rozdělením
dosavadní p.p.č.227/1 a 239/1 v k.ú. Horní Olešnice dle návrhu (příloha č.5)
Přítomno hlasování: 4
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 0
Usnesení č. 5/05/2018 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 revokuje usnesení č.2/12/2018.
Přítomno hlasování: 4
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 0
Usnesení č. 5/06/2018 bylo schváleno

Zdrželi se 0

 příprava na přivedení el. přípojky k nově vzniklému pozemku p.č.239/1 v k.ú. Horní Olešnice
(dle GP)
zastupitelé berou na vědomí
 posouzení mostního profilu pro průtoky velkých vod
- usnesení č.4/4/2017-schváleno odkoupení částí pozemků pod místní komunikací u čp.16 v Horní
Olešnici
- usnesení č. 6/24/2017- schváleno vypracování geometrický plánu –p.p.č.1122 a 1013/3 v kat.
území Horní Olešnice v místě od silnice I/16 k mostu a úhrada nákladů spojených se zaměřením
a směnou pozemků všemi zúčastněnými společně
Posouzení mostního profilu pro průtoky velkých vod – Ing. Kreisl (příloha č.6)
Odkoupení pozemků za cenu 60 Kč/m2 nebylo schváleno, probíhá další jednání s vlastníky
pozemků.
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 na základě posouzení mostního profilu pro průtoky
velkých vod, které zpracoval Ing. Kreisl, Vrchlabí schvaluje vypracování projektové
dokumentace na vybudování nového mostu u čp.16 v Horní Olešnici. Z důvodu předejití
nebezpečí ohrožení nemovitostí nad mostním profilem v případě výskytu zvýšených srážek
ukládají starostce oslovení správce Kalenského potoka ohledně provedení protipovodňových
opatření na Kalenském potoce dle návrhu (příloha č.6).
Přítomno hlasování: 4
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 0
Usnesení č. 5/07/2018 bylo schváleno

Zdrželi se 0

 stavba hasičské zbrojnice ve Ždírnici
usnesení č. 8/22/2016 - schváleno vyhotovení studie pro vybudování hasičské zbrojnice u čp.63 ve
Ždírnici. V roce 2018 Obec Horní Olešnice získala další vozidlo pro jednotku SDH Ždírnice.
Dle studie projektové dokumentace pro výstavbu hasičské zbrojnice pro dvě vozidla by došlo
k zásahu do sousedního pozemku. Starostka společně s místostarostou panem Jarým projednala
žádost o odkoupení části sousedního pozemku, bohužel neúspěšně.
Bude nutné řešení umístění hasičské zbrojnice pro dvě vozidla jednotky SDH na jiném vhodném
místě.
Studie vyhotovení has. zbrojnice, náklady 15 000 Kč (příloha č.7)
Varianty řešení:
- umístění has.zbrojnice u trafostanice ve Ždírnici p.p.č.138/2 v k.ú. Zadní Ždírnice- dle informace
zástupce vlastníka pozemku je možné případné jednání. V současné době je ale pozemek zatížen
zástavou a to do roku 2020. Starostka navrhuje nabídnout směnu pozemků u kravína (p.p.č.68/1,
st.p.č.52,53,54 a 55 v k.ú. Přední Ždírnice) za p.p.č.138/2, případně jiný vhodný i pro sportovní
hřiště.
- odkoupení p.p.č.98/1 v k.ú.Zadní Ždírnice+ 308/2 v kat. území Zadní Ždírnice
Starostka žádá zastupitele o další návrhy a varianty.
Starostka žádá místostarostu o plnění usnesení č.4/04/2018-zajištění místa umístění
hasičského vozu Liaz CAS 24 od obce Rudník pro jednotku SDH obce Horní Olešnice.
Místostarosta- je zajištěno prozatím do zimy 2018.
zastupitelé berou na vědomí
 odkoupení p.p.č.98/1 v kat. území Zadní Ždírnice
na pozemku je stavba bývalé prodejny potravin, obec platí pronájem
návrh na odkoupení pozemku- starostka kontaktovala vlastníka pozemku- souhlasí s prodejem za
cenu odhadní.
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.98/1 v kat. území Zadní
Ždírnice dle návrhu (příloha č.8) a ukládá starostce zajištění .
Přítomno hlasování: 4
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 0
Usnesení č. 5/08/2018 bylo schváleno

Zdrželi se 0
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 ztráta vody v obecní studni u čp.63 ve Ždírnici
V průběhu provádění zkušebního vrtu na p.p.č.72 v k.ú. Zadní Ždírnice došlo k dočasnému snížení
vody v obecní studni. Voda se postupně vrátila zpět. Vlivem sucha je v obecní studni dlouhodobě
nižší hladina vody, což bude řešeno novým zdrojem vody, který bude realizován Obcí Horní
Olešnice v letošním roce a následně.
zastupitelé berou na vědomí
 kontrola herních prvků na hřišti za obecním úřadem
zpráva (příloha č.9) – nutné úpravy a opravy
*

*

zastupitelé berou na vědomí
*

3) žádost o převod bytu v čp.10 v Horní Olešnici
Vymezení jednotek domu čp.10 v Horní Olešnici – nebylo dodáno, zpoždění
Bude projednáno na dalším veř. zasedání
zastupitelé berou na vědomí
*
*
*
4) pronájem, směna pozemků dle oznámení č.13-25/2018
zápis z hodnocení nabídek- záměry č.13-25/2018 (příloha č.10)
nové záměry pronájmu č.26-30/2018 (příloha č.11)
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje pacht části p.p.č.963/4 v k.ú. Horní Olešnice dle
zápisu z hodnocení nabídek (příloha č.10). Dále schvaluje pachtovní smlouvu dle návrhu a
ukládá starostce její uzavření (příloha č.12).
Přítomno hlasování: 4
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 0
Usnesení č. 5/09/2018 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 pronájem částí st.p.č.119/1, st.p.č.119/1,
p.p.č.882/3, 882/5, 883/11, 894/2, 895/18 a 978/7 v k.ú. Horní Olešnice dle zápisu z hodnocení
nabídek (příloha č.10). Dále schvaluje nájemní smlouvu dle návrhu a ukládá starostce její
uzavření (příloha č.13).
Přítomno hlasování: 4
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 0
Usnesení č. 5/10/2018 bylo schváleno

Zdrželi se 0

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 pronájem st.p.č.118/1 v k.ú. Horní Olešnice dle
zápisu z hodnocení nabídek (příloha č.10). Dále schvaluje nájemní smlouvu dle návrhu a
ukládá starostce její uzavření (příloha č.13).
Přítomno hlasování: 4
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 0
Usnesení č. 5/11/2018 bylo schváleno

Zdrželi se 0

5) Vyhledání nového zdroje pitné vody pro občany obce Horní Olešnice
Probíhá příprava pro realizaci. Návrh dodatku ke smlouvě (příloha č.14)
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje dodatek ke smlouvě na realizaci akce
„Vyhledání nového zdroje pitné vody pro občany obce Horní Olešnice“ dle návrhu (příl.č.14)
Přítomno hlasování: 4
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 0
Usnesení č. 5/12/2018 bylo schváleno

Zdrželi se 0

*
*
*
6) 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- odizolování stěn sálu vč. násl. prací.
Dosud provedeno zateplení stropu sálu, výčepu, pódia, místnosti nad vchodem, podlahy pod
pódiem, bytem, odizolování obvodových stěn sálu, odbourání komínu, zateplení a výměna
plechové střechy a zateplení a vybetonování podlahy sálu.
Probíhá konzultace a řešení připomínek dotčených orgánů a jejich zapracování do projektové
dokumentace II etapy.
Byl uzavřen dodatek o prodloužení čerpání úvěru (příloha č.15).
zastupitelé berou na vědomí
*
*
*
7) Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním pro jednotku SDH
 Rozhodnutí o poskytnutí dotace 014D24100 Horní Olešnice (příloha č.16)
zastupitelé berou na vědomí
 žádost o poskytnutí dotace na akci „Dopravní automobil s přívěsem nákladním“ od KHK, DT
18RRD11 (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 podání žádosti o poskytnutí dotace na akci
„Dopravní automobil s přívěsem nákladním“ z dotačního programu Královéhradeckého
kraje, DT 18RRD11.
Přítomno hlasování: 4
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/13/2018 bylo schváleno
*
*
*
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8) Závěrečný účet, účetní závěrka obce
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.18)
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 2017 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.18).
Přítomno hlasování: 4
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 0
Usnesení č. 5/14/2018 bylo schváleno

Zdrželi se 0

 účetní závěrka 2017
Návrh Účetní závěrky (příloha č.19)
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.
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.19).
Přítomno hlasování: 4
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 0
Usnesení č. 5/15/2018 bylo schváleno

Zdrželi se 0
*

*
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*

9) SOHL- dodatek č.2 stanov, žádost o vstup obce Nemojov do svazku aj.
Zápis z jednání VR SOHL (příloha č.20) zpráva o činnosti
Žádost o projednání a schválení dodatku č. 2 stanov SOHL, důvodová zpráva (příloha č.21)
Návrh dodatku č.2 stanov SOHL, stávající znění stanov (příloha č.22)
Účetní závěrka a závěrečný účet SOHL za rok 2017 (příloha č.23)
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 dodatek č.2 stanov Svazku obcí Horní Labe
v předloženém znění (příloha č.22).
Přítomno hlasování: 4
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 0
Usnesení č. 5/16/2018 bylo schváleno

Zdrželi se 0
*

*

*

10) uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu části přenesené působnosti
MěÚ Trutnov, návrh veřejnoprávní smlouvy o výkonu části přenesené působnosti (příloha č.24)
Dojde k navýšení úhrad za projednávání přestupků.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu části
přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle ustanovení zákona č.200/1990
Sb.,o přestupcích, v platném znění (příloha č.24) a ukládá starostce podpis smlouvy.
Přítomno hlasování: 4
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 0
Usnesení č. 5/17/2018 bylo schváleno

Zdrželi se 0
*

*

11) rozpočtové opatření č.10/2018
Návrh rozpočtového opatření č.10 rozpočtu 2018
Příjmy
8 523 422 Kč
Pol. 8115 změna stavu na BÚ
5 532 772 Kč
Pol. 8123 úvěr dlouhodobý
777 714 Kč
Pol. 8124 splátka úvěru
- 714 276 Kč
Výdaje
14 119 632 Kč

*

(příloha č. 25)
+
7 900 Kč
+ 184 686 Kč
0 Kč
0 Kč
+ 192 586 Kč

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 rozpočtové opatření č.10 rozpočtu 2018 dle
návrhu:
Příjmy
8 523 422 Kč +
7 900 Kč
Pol. 8115 změna stavu na BÚ
5 532 772 Kč +
184 686 Kč
Pol. 8123 úvěr dlouhodobý
777 714 Kč
0 Kč
Pol. 8124 splátka úvěru
- 714 276 Kč
0 Kč
Výdaje
14 119 632 Kč + 192 586 Kč
(příloha č.25)
Přítomno hlasování: 4
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 0
Usnesení č. 5/18/2018 bylo schváleno

Zdrželi se 0

*
*
*
12) různé informace, žádosti
 vyhlášení záměru pronájmu dalších pozemků- oznámení č.26/2018/-30/2018 (příloha č.11)
 stav pozemků pod místní komunikací do Ždírnice
nesoulad-stavba komunikace je částečně na pozemku AGP Humburky+ AGP Humburky naopak
užívá částečně pozemek obce Horní Olešnice- upozornění auditorek při kontrole hospodaření.
Návrh na uvedení do souladu se skutečným stavem
 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. Obec Dolní
Kalná již zahájila přípravné projektové práce
 Plán rozvoje sportu
Dle zákona č.230/2016 Sb., musí mít každá obec zpracovaný Plán rozvoje sportu- probíhá
příprava
 Krajský soud v HK- vyjádření k odvolání pana xxxxxxx - usnesení č.j. xxxxxxxxxxxxxx
(příl.č.26) – místostarosta navrhuje oslovení právníka ohledně předání věcí exekutorovi
 Vyjádření ŘSD k akci „Terén. úpravy části p.p.č.166/1 a 166/3 v k.ú. Horní Olešnice“(příl.č.27)
 volby do zastupitelstev obcí
starostka informovala přítomné o harmonogramu voleb do zastupitelstev obcí
zastupitelé berou na vědomí
13) Diskuze, závěr
 návrh paní Purkertové na odměnu pro účetní obce
(2000 Kč + 3000 Kč)
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje odměnu pro účetní obce za bezchybné provedení
roční závěrky hospodaření ve výši 5000 Kč.
Přítomno hlasování: 4
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 0
Usnesení č. 5/19/2018 bylo schváleno

Zdrželi se 0

*
*
*
Starostka přítomným poděkovala za účast a popřála pěkný zbytek dne.
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 17,55 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 28.06.2018
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Přílohy zápisu:
1) zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
2) prezenční listina
3) návrh smlouvy o dílo na akci osázení ploch před obecním úřadem a prodejnou potravin v Horní
Olešnici
4) ceník Obce Horní Olešnice
5) návrh plánovací smlouvy na vybudování příjezdové veřejné komunikace na budoucí p.p.č.227/7
v k.ú. Horní Olešnice vzniklé rozdělením dosavadní p.p.č.227/1 a 239/1 v k.ú. Horní Olešnice
6) posouzení mostního profilu pro průtoky velkých vod – Ing. Kreisl
7) studie proveditelnosti stavby hasičské zbrojnice SDH
8) žádost o odkoupení p.p.č.98/1 v kat. území Zadní Ždírnice
9) zpráva o stavu herních prvků dětského hřiště Horní Olešnice
10) zápis z hodnocení nabídek- záměry č.13-25/2018
11) nové záměry pronájmu – oznámení č.26-30/2018
12) návrh pachtovní smlouvy části p.p.č.963/4 v k.ú. Horní Olešnice
13) návrh nájemní smlouvy částí st.p.č.119/1, st.p.č.119/1, p.p.č.882/3, 882/5, 883/11, 894/2,
895/18 a 978/7 v k.ú. Horní Olešnice
14) návrh dodatku ke smlouvě na realizaci akce „Vyhledání nového zdroje pitné vody pro občany
obce Horní Olešnice“
15) dodatek ke smlouvě o úvěru o prodloužení čerpání úvěru – Komerční banka, a.s.
16) Rozhodnutí o poskytnutí dotace 014D24100 Horní Olešnice (KHK) – Ministerstvo vnitra
17) žádost o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK, DT 18RRD11 na akci „Dopravní
automobil s přívěsem nákladním“
18) Závěrečný účet obce Horní Olešnice za rok 2017
19) Účetní závěrka obce Horní Olešnice za rok 2017
20) Zápis z jednání VR SOHL
21) Žádost o projednání a schválení dodatku č. 2 stanov SOHL, důvodová zpráva
22) návrh dodatku č.2 stanov SOHL, stávající znění stanov
23) Účetní závěrka a závěrečný účet SOHL za rok 2017
24) návrh veřejnoprávní smlouvy o výkonu části přenesené působnosti ve věcech přestupků, MěÚ
Trutnov
25) rozpočtové opatření č.10/2018
26) Vyjádření k odvolání pana xxxxxxx - usnesení č.j. xxxxxxxxxxxxxx, Krajský soud H.Králové
27) Vyjádření ŘSD k akci „Terén. úpravy části p.p.č.166/1 a 166/3 v k.ú. Horní Olešnice“

Starostka a zapisovatelka

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

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

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