Obec Horní Olešnice
Zápis č.1/2021
z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Olešnice,
konaného dne 24.03.2021 od 17. hod v zasedací místnosti
obecního úřadu - Horní Olešnice
Přítomni: Petr Řehoř, Jiří Mikulka, Petr Klázar, Roman Toman, Jiří Urban, Mgr. Lenka Gažiková,
Marcela Linková
Omluveni: 0
Nepřítomni: 0
1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení programu, kontrola zápisu a
usnesení
Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Horní Olešnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00 hodin
starostou Petrem Řehořem.
Zasedání bylo řádně svoláno. Informace o zasedání zastupitelstva byla na úřední desce Obecního úřadu
Horní Olešnice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 16.03.2021 do
24.03.2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ (příloha č. 1).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2) konstatoval, že
přítomno je sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo
je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu pana Jiřího Mikulku a Romana Tomana a zapisovatelkou
Mgr. Lenku Gažikovou. 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 ověřovatele zápisu Jiřího Mikulku a Romana Tomana a
zapisovatelkou Mgr. Lenku Gažikovou
Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Usnesení č. 1/01/2021 bylo schváleno

Zdrželi se 0
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Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení programu, kontrola
zápisu a usnesení
2. Inventury majetku Obce Horní Olešnice
3. Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o místním poplatku z pobytu
4. Oznámení č.1/2021 pacht p.p.č. 963/4 v k.ú. Horní Olešnice
5. Nabídka na projektové a inženýrské práce „Revitalizace návsi Horní Olešnice“
6. Výběrové řízení na vyhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního
povolení „Obec Horní Olešnice – zásobování pitnou vodou‘‘
7. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje „Podpora prodejny
potravin v Horní Olešnici 2021“
8. Vyhlášení záměru na prodej p.p.č. 239/1 v k.ú. Horní Olešnice na výstavbu rodinného
domu pro trvalé bydlení
9. Nabídka na nákup sypače vozovek na vozidlo Multikár
10. Rozpočtové opatření č. 13/2020, 1/2021, 2/2021 a 3/2021
11. Různé informace, žádosti
12. Diskuze, závěr
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje následující program zasedání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení programu,
kontrola zápisu a usnesení
2. Inventury majetku Obce Horní Olešnice
3. Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o místním poplatku z pobytu
4. Oznámení č.1/2021 pacht p.p.č. 963/4 v k.ú. Horní Olešnice
5. Nabídka na projektové a inženýrské práce „Revitalizace návsi Horní Olešnice“
6. Výběrové řízení na vyhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního
povolení „Obec Horní Olešnice – zásobování pitnou vodou‘‘
7. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje „Podpora
prodejny potravin v Horní Olešnici 2021“
8. Vyhlášení záměru na prodej p.p.č. 239/1 v k.ú. Horní Olešnice na výstavbu
rodinného domu pro trvalé bydlení
9. Nabídka na nákup sypače vozovek na vozidlo Multikár
10. Rozpočtové opatření č. 13/2020, 1/2021, 2/2021 a 3/2021
11. Různé informace, žádosti
12. Diskuze, závěr
Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Usnesení č. 1/02/2021 bylo schváleno

Zdrželi se 0
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Kontrola zápisu a usnesení:
Zápis z předchozího veřejného jednání zastupitelstva obce byl vyložen k nahlédnutí na OÚ v Horní
Olešnici od 17.12.2020. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Dále zůstávají otevřené úkoly z minulých veřejných zasedání: body 1-7 stále probíhají
1. schválilo údržbu st.p.č.120 v k.ú. Horní Olešnice a uložilo místostarostovi zajištění
usnesení č. 3/05/2017 TRVÁ
2. 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
3. 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
4. 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
5. schválilo vyhotovení projektové dokumentace na zaměření skutečného stavu budovy čp.63 ve
Ždírnici a uložilo starostce zajištění - probíhá
usnesení č. 2/07/2018 TRVÁ
2) Inventury majetku Obce Horní Olešnice
Inventarizační zpráva za rok 2020 (příloha č. 3).
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
x. xxxxxxx: vyřazení majetku – ztracená kamna – nemělo by se nějak řešit, jedná se o nějakou hodnotu
Starosta: kamna byla již cca 20 let stará
M. Linková: co zůstalo v majetku obce? Kam zmizela plynová deska z motorestu?
Starosta: nevím, při rekonstrukci se ztratila.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje inventarizační zprávu obce Horní Olešnice za rok
2020 včetně návrhu na vyřazení majetku (příloha č. 3)
Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 1/03/2021 bylo schváleno

Zdrželi se 1 (M. Linková)

3) Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o místním poplatku z pobytu
Dnem 01.01.2021 nabyl účinnosti zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a
některé další zákony (tzv. daňový balíček). Uvedeným zákonem došlo mimo jiné k dílčí novelizaci zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (příloha č. 4).
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu (příloha č. 5).
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním
poplatku z pobytu
Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 1/04/2021 bylo schváleno

Zdrželi se 1 (M. Linková)

4) Oznámení č.1/2021 pacht p.p.č. 963/4 v k.ú. Horní Olešnice
Obec Horní Olešnice vyhlásila Oznámení č.1/2021 na pacht části p.p.č. 963/4 v k.ú. Horní Olešnice o
výměře 113 m2. Jedná se o část pozemku před čp. 8 Horní Olešnice, byt pana xxxxxxx.
Oznámení bylo zveřejněno od 23.02.2021 do 12.03.2021 (příloha č. 6).
Žádost podal majitel bytu v čp. 8 Horní Olešnice pan xxxxxx.
Zápis z hodnocení nabídek (příloha č. 7).
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje pacht části p.p.č. 963/4 o výměře cca 113 m2 v k.ú.
Horní Olešnice dle zápisu z hodnocení nabídek pro pana xxxxxx xxxxxxx. Dále schvaluje uzavření
pachtovní smlouvy
Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 1/05/2021 bylo schváleno

Zdrželi se

1 (M. Linková)

5) Nabídka na projektové a inženýrské práce „Revitalizace návsi Horní Olešnice“
Obec Horní Olešnice má již od roku 2017 stavebně dokončenou akci „Revitalizace návsi v Horní
Olešnici“.
Po mém působení ve vedení obce jsem několikrát urgoval zpracovatele projektové dokumentace, který
mi několikrát po urgencích stále zvyšoval cenu.
Nyní se mi podařilo zajistit firmu VECTURA Pardubice, s.r.o. na zajištění projektové a inženýrské práce
na akci „737-21- ZSPD + DSPS Náves Horní Olešnice“. Nabídka od firmy VECTURA Pardubice, s.r.o.
je ve výši 175 450 Kč (příloha č. 8)
Nyní se čeká na nabídku od firmy DiK Janák s.r.o. z Trutnova.
R. Toman - informoval o problémech, které v průběhu výstavby vznikly a nejsou projekčně schválené.
Starosta: po geodetickém doměření výškopisu budou předány podklady panu Ing. Janákovi, zajistí
podklady pro kolaudaci návsi.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
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6) Výběrové řízení na vyhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení „Obec
Horní Olešnice – zásobování pitnou vodou“
Dne 01.03.2021 Obec Horní Olešnice podala výzvu na výběrové řízení na projekt pro vydání stavebního
povolení akce „Obec Horní Olešnice – zásobení pitnou vodou“.
Oslovené firmy jsou: Projekční Kancelář, Ing. Aleš Kreisl; P- AQUA s.r.o.; Vodohospodářská kancelář
Trutnov, Ing. Vlastimil Novotný.
Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek (příloha č. 9).
Návrh Smlouvy o provedení projektových a inženýrských prací, Ing. Vlastimil Novotný –
Vodohospodářská kancelář Trutnov (příloha č. 10).
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
M. Linková: jaká cena zaměření? K jakým úpravám došlo?
Starosta: úpravy vycházejí vstříc požadavkům rodiny paní Linkové
- v Hostinném bylo jednání na stavebním úřadě, dostavili se pouze Šulcovi – schody před
domem, strach z pádu stromu
- nikdo jiný se na stavební úřad nedostavil
M. Linková: jednala jsem osobně e-mailem s paní Grimovou
M. Linková: proč nedal starosta informaci o tom, že vodárna nebude na pozemku paní Rážové?
Starosta: udělali jsme ústupek, řešením bylo umístění do cesty
- paní Rážová volala na stavební úřad, že s umístěním nesouhlasí nový majitel pozemků – ten
je pro obec zatím neznámý
- Ing. Bareš – schválil stavět na jeho pozemku, jedná se o posunutí stavby vodojemu o 100 m
- je konstatováno, že od paní Rážové se jedná o podraz, protože zpočátku podala téměř
bezvýhradné stanovisko
M. Linková: změna v územním řízení proběhla
Starosta: proběhla, bylo to rychlé jednání, po územním řízení si to paní Rážová rozmyslela.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje výsledek výběrového řízení na projekt pro vydání
stavebního povolení na akci „Obec Horní Olešnice – zásobení pitnou vodou“ dle protokolu
z otevírání obálek a Smlouvu o dílo s firmou Vodohospodářská kancelář Trutnov, Ing. Vlastimil
Novotný
Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 1/06/2021 bylo schváleno

Zdrželi se

1 (M. Linková)

7) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Královehradeckého kraje „Podpora prodejny potravin
v Horní Olešnici 2021“
Obec Horní Olešnice se spolupráci SOHL podala žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje na „Podpora prodejny potravin v Horní Olešnici 2021“. Žádost je podaná za
stejných podmínek jako v předešlém období (příloha č. 11).
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje podání žádosti o dotaci
Královéhradeckého kraje „Podpora prodejny potravin v Horní Olešnici 2021“
Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 1/07/2021 bylo schváleno

z rozpočtu

Zdrželi se 1 (M. Linková)

8) Vyhlášení záměru na prodej p.p.č. 239/1 v k.ú. Horní Olešnice na výstavbu rodinného domu pro
trvalé bydlení
Obec Horní Olešnice má zájem na prodej pozemku pro výstavbu rodinného domu pro trvalé bydlení.
Jedná se o pozemek u čp. 48 Horní Olešnice. Odhadní cena prodeje je stanovena znalcem v částce 350,Kč/m2 (příloha č. 12).
M. Linková: v záměru je cena 350,-Kč/m2 jako vodítko, není to dané
- pozemky k trvalému bydlení – bude se podporovat výstavba rodinných domů?
- bude zvýhodněná cena, pokud tu bude trvale bydlet? Jako např. p. xxxxxx?
Starosta: dle mého názoru je jednodušší stanovená cena 350,-Kč/m2 – více zájemců, různé nabídky.
Záměrem je pro objekt k trvalému bydlení minimální cena 350,-Kč/m2.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
9) Nabídka na nákup sypače vozovek na vozidlo Multikar
Obec Horní Olešnice na stížnosti občanů ohledně zimní údržby místních komunikací se rozhodla doplnit
vozidlo Multikar o sypač vozovek. Oslovení byly 3 dodavatelé.
Auto SAS s.r.o. s cenovou nabídkou 198 953 Kč - u tohoto sypače nelze regulovat z kabiny řidiče rychlost
rozmetání, MaK. LkW s.r.o. s nabídkou 234 740 Kč, Simed s.r.o. s nabídkou 209 554 Kč (příloha č. 13,
14 a 15).
Firma Simed s.r.o. zajistila zapůjčení sypače.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
M. Linková: multikára – na zimu se pneumatiky nekloužou?
Starosta: pneumatiky jsou celoroční, v zimě se bude řešit dle nastalé situace – řetězy
M. Linková: proč není daný záměr na obsluhu multikáry?
Starosta: zatím obsluhuji sám
R. Toman: byl by dobrý zaměstnanec na stálý úvazek, bude potřeba obsluhy vodovodu, ČOV,
motorestu. Měla by vzniknout zaměstnanecká pozice – ÚDRŽBÁŘ.
M. Linková: smlouva o užívání kompostérů – měly by se ukončit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje pořízení sypače na vozidlo Multikar od firmy Simed
s.r.o., Dvůr Králové nad Labem
Přítomno hlasování: 7
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 1/08/2021 bylo schváleno

Zdrželi se 1 (M. Linková)
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10) Rozpočtové opatření č. 13/2020, 1/2021, 2/2021 a 3/2021
Dle usnesení č. 6/10/2020 stanoven předběžný souhlas k provedení nezbytných rozpočtových opatření.
Rozpočtové opatření č. 13/2020 (příloha č. 16).
Rozpočet obce Horní Olešnice na rok 2020 vč. R.O. č.13/2020

R.O. č. 13/2020

Příjmy

11 109 235 Kč

-

562 857 Kč

Výdaje

10 394 959 Kč

-

562 857 Kč

Financování 8123

0 Kč

0 Kč

Financování 8124

- 714 276 Kč

0 Kč

Financování 8115

0 Kč

0 Kč

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Rozpočtové opatření č. 1/2021 v pravomoci starosty obce (příloha č. 17).
Rozpočet obce Horní Olešnice na rok 2021 vč. R.O. č.1/2021

R.O. č. 1/2021

Příjmy

5 845 648 Kč

36 626 Kč

Výdaje

6 990 034 Kč

145 000 Kč

Financování 8123

0 Kč

0 Kč

Financování 8124

- 714 276 Kč

0 Kč

Financování 8115

1 858 662 Kč

108 374 Kč

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Rozpočtové opatření č. 2/2021 v pravomoci starosty obce (příloha č. 18).
Rozpočet obce Horní Olešnice na rok 2021 vč. R.O. č.2/2021

R.O. č. 2/2021

Příjmy

5 975 648 Kč

130 000 Kč

Výdaje

7 085 034 Kč

95 000 Kč

Financování 8123

0 Kč

0 Kč

Financování 8124

- 714 276 Kč

0 Kč

Financování 8115

1 823 662 Kč

- 35 000 Kč

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Rozpočtové opatření č. 3/2021 (příloha č. 19).
Rozpočet obce Horní Olešnice na rok 2021 vč. R.O. č.3/2021

R.O. č. 3/2021
246 620 Kč

Příjmy

5 729 028 Kč

Výdaje

7 088 414 Kč

3 380 Kč

Financování 8123

0Kč

0 Kč

Financování 8124

- 714 276 Kč

0 Kč

Financování 8115

2 073 662 Kč

-

250 000 Kč

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
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11) Různé informace, žádosti
-

Vodné a stočné
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a
dosažené skutečnosti v témže roce (příloha č. 20).
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

-

Nabídka respirátorů
Obec Horní Olešnice nabízí sociálně slabým občanům možnost vyzvednutí respirátorů na obecním
úřadě případně v prodejně potravin.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

-

Mobilní pošta
Obec Horní Olešnici navštěvuje každý pátek Mobilní pošta v čase od 10:15 hod. do 10:45 hod. u
obecního úřadu. Z důvodu vytížení pošty je tato služba zrušena.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

-

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka, která probíhala netradiční způsobem v Horní Olešnici bylo vybráno 4 789 Kč.
Všem, kteří přispěli, velice děkuji (příloha č. 21).
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

-

Velkoobjemový odpad
Sběr velkoobjemového odpadu bude ve dnech 12.04.2021 – 18.04.2021. Kontejnery budou na
parkovišti u Motorestu v Zatáčce v Horní Olešnici a v Zadní Ždírnici na točně (příloha č. 22).
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

-

Nebezpečný odpad
Sběr nebezpečného odpadu je zatím naplánován na 05.06.2021.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

-

GDPR
Zásady ochrany osobních údajů obce (příloha č. 23).

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

-

Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 bude probíhat od 27.03.2021 do 09.04.2021 online
prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.04.2021 do 11.05.2021 vyplnit a odevzdat listinný
formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři (příloha č. 24).
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

-

Žádost o podporu
Žádost od MěÚ Trutnov o podporu Nadačního fondu při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. (příloha
č. 25).
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

-

Umístění zemědělské víceúčelové stavby
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Obec souhlasí s umístěním zemědělské víceúčelové stavby na p.p.č. 190/4 a 190/2 v k.ú. Horní
Olešnice. Majitel pozemků je Obec Horní Olešnice (příloha č. 26).
R. Toman: žadatelka má trvalé bydliště jinde, v jiné obci, své problémy by si měla řešit tam
Starosta: paní xxxxxxxxxx je v poměrně těžké situaci, proto se obec rozhodla jí dát šanci za splnění
podmínek. Pokud podmínky nedodrží, bude ukončena nájemní smlouva
x. xxxxxxxxxx: koně běhají i na mém pozemku, nevím přesně jak často, když jsem mimo obec
x. xxxxxxx: i jiná zvířata utečou.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
-

Nabídka knihy Toulky podkrkonošskou minulostí (příloha č. 27)
M. Linková: navrhuji pokusit se zafinancovat za pomoci SOP.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

12) Diskuze, závěr
M. Linková: zaměstnanci na hlavní pracovní poměr 2 a 5 na vedlejší?
- jak to vypadá s vodárnou ve Ždírnici?
Starosta: musím prověřit
- akumulační šachta připravená na vrt, vše je připraveno, čeká se na příhodné klimatizační
podmínky, předpoklad přelom května a června
M. Linková: budou kontejnery na bioodpad?
Starosta: od 01.04.2021
M. Linková: jak to vypadá se skutečným zaměřením školy ve Ždírnici?
Starosta: p. Grund vyhotoví (snad) do konce týdne, (řešil jiné důležité pracovní povinnosti)
M. Linková: jak to vypadá s územním plánem?
Starosta: byla plánovaná schůzka, avšak se nyní pracuje v nouzovém režimu, proto je schůzka
naplánovaná až na konec listopadu
M. Linková: jak to vypadá s pozemkem pod plánovanou výstavbou hasičárny ve Ždírnici?
Starosta: zatím se nic neděje, hasiči mají problémy, musí je vyřešit
- nové složení hasičů – zapotřebí zkoušky, ale v současné nouzové situaci nefunguje škola, takže
obec má jednotku bez velitele, jako velitel funguje zástupce velitele.
M. Linková: kdo je členem povodňové komise?
- chtěla bych se stát členem komise
x. xxxxxxx: je dobrý chodit po obci, fotit a nic nedělat
x. xxxxxxxxxx: k revitalizaci návsi
- zadaný projekt na revitalizaci návsi je velkou stavbou – poslední splátka firmě by měla být firmě
zaplacena až po kolaudaci
R. Toman: projekt
- změny nastaly v průběhu stavby, změny měly být zaměřeny a připraveny ke kolaudaci
- stavba je postavená jinak, než je uvedeno v projektu
x. xxxxxxxxxx: nebyla změna projektu, tak proč by projektant dělal něco navíc?
M. Linková: do úpravy návsi byla schválená investice
- byla rozdělena do dvou etap
- 1. etapa proběhla
- 2. etapa byla samofinancována
- všechny změny byly schválené, zkonzultované
- bylo dohodnuto, že po stavbě dojde k zaměření skutečného stavu a naprojektuje se
- dva a půl roku po volbách se nic nedělo, nabídnutá cena se neošetřila a nedošlo k dokončení
- změny byly ve stavebním deníku
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Starosta: pan Kozák není dopravní inženýr, s dopravním inženýrem nebyly konzultovány změny
M. Linková: je potřeba to dodělat
- postupem času ceny stoupají
- při úpravách se vycházelo vstříc lidem
- postupovali dobře, dělali dobře
R. Toman: byla to chyba stavebního dozoru
x. xxxxxxxxxx: problémy je třeba řešit
- řešit je má ten, kdo tomu rozumí
R. Toman: chyba se stala, musíme to řešit.
M. Linková: chyba se nestala, vše je v pořádku.
M. Linková: jak to vypadá s panem Havranem?
- jaké provedl, neprovedl práce; jaké jsou problémy
- zaplatila obec 100.000,-Kč? Tvrdila, že nezaplatí
Starosta: obec nezaplatila, fakturu poslal po roce, obec nezaplatí za nekvalitní práci
M. Linková: jsou v zápise zapsány nedostatky?
Starosta: neviděl jsem stavební deník
M. Linková: pokračuje se ve stavbě dál?
Starosta: ano, pokračuje se dál.
Děkuji Všem občanům za dodržování krizových opatření.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19 :08 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
2. Prezenční listina
3. Inventarizační zpráva majetku obce Horní Olešnice za rok 2020
4. Informace od Ministerstva vnitra ČR k nutnosti přijetí nové obecně závazné vyhlášky
5. Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o místním poplatku z pobytu
6. Oznámení č. 1/2021 – záměr na pacht p.p.č. 963/4 v k.ú. Horní Olešnice
7. Zápis z hodnocení nabídek k záměru č. 1/2021 – pacht pozemku
8. Nabídka na ZPSD - DPSD kolaudace Revitalizace návsi Horní Olešnice - VECTURA Pardubice, s.r.o.
9. Protokol z otevírání obálek a hodnocení nabídek „Obec Horní Olešnice, zásobování vodou“
10. Návrh Smlouvy o provedení projektových a inženýrských prací, Ing. Vlastimil Novotný –
Vodohospodářská kancelář Trutnov
11. Žádost o dotaci z Královéhradeckého kraje „Podpora prodejny potravin v Horní Olešnice 2021“
12. Odhad ceny k záměru prodeje p.p.č. 239/1 k.ú. Horní Olešnice pro výstavbu rodinného domu pro
trvalé bydlení
13. Cenová nabídka na dodání sypače pro vozidla Multicar - Auto SAS s.r.o.
14. Cenová nabídka na dodání sypače pro vozidla Multicar - MaK. Lkw s.r.o.,
15. Cenová nabídka na dodání sypače pro vozidla Multicar - Simed s.r.o.
16. Rozpočtové opatření č. 13/2020
17. Rozpočtové opatření č. 1/2021 v pravomoci starosty obce
18. Rozpočtové opatření č. 2/2021 v pravomoci starosty obce
19. Rozpočtové opatření č. 3/2021
20. Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020
21. Tříkrálová sbírka za rok 2020
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22. Pozvánka na velkoobjemový odpad
23. Zásady ochrany osobních údajů obce
24. Sčítání lidu, domů a bytů 2021 – informace
25. Žádost o podporu Nadačního fondu při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.
26. Situační výkres zemědělské víceúčelové stavby na p.p.č. 190/4 a 190/2 v k.ú. Horní Olešnice
27. Nabídka knihy Toulky podkrkonošskou minulostí

Zápis by vyhotoven dne: 24.03.2021
Starosta: Petr Řehoř

……………………………..

Místostarosta: Jiří Mikulka

……………………………..

Zapisovatel/ka: Mgr. Lenka Gažiková

……………………………..

Ověřovatel/ka: Jiří Mikulka

……………………………..

Ověřovatel/ka: Roman Toman

……………………………..
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