Obec Horní Olešnice
Zápis č.4/2021
z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Olešnice,
konaného dne 08.12.2021 od 17. hod v zasedací místnosti
obecního úřadu - Horní Olešnice
Přítomni: Petr Řehoř, Jiří Mikulka, Petr Klázar, Roman Toman, Jiří Urban, Marcela Linková
Omluveni: Mgr. Lenka Gažiková
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 30.11.2021 do
08.12.2021. 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 šest 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 Petra Klázara a Jiřího Mikulku a zapisovatelkou
Pavlínu Klůzovou. 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 Petra Klázara a Jiřího Mikulku a
zapisovatelkou Pavlínu Klůzovou
Přítomno hlasování: 6
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 4/01/2021 bylo schváleno

Zdrželi se 0

1

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. Výběrové řízení na zpracování žádosti o podporu projektu „Obec Horní Olešnice,
zásobení vodou“
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohoda o umístění stavby č.
IV-12-2022949/SoBS VB/1 p.p.č. 239/1 v k.ú. Horní Olešnice
4. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 6DHM210449 p.p.č. 1069/1 v k.ú. Horní
Olešnice
5. Dodatek ke Smlouvě a Dohoda o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služeb na svoz
tříděného odpadu Transport Trutnov s.r.o.
6. Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného
odběru elektrozařízení Elektrowin a.s.
7. Obecně závazná vyhláška obce Horní Olešnice č. 2/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
8. Kalkulace vodné a stočné na rok 2022
9. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Horní Olešnice za rok 2021
10. Výběrového řízení na pozici zaměstnance obce Horní Olešnice
11. Stanovení počtu zaměstnanců na rok 2022
12. Rozpočtové opatření č. 11/2021, 12/2021 a 13/2021
13. Rozpočet obce na rok 2022
14. Předběžný souhlas k provedení nezbytných rozpočtových opatření
15. Inventarizace majetku obce za rok 2021 - Plán inventur
16. Návrh rozpočtu na rok 2022 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023
- 2026 – Svazek obcí Horní Labe, Návrh rozpočtu na rok 2022 a Návrh střednědobého
výhledu rozpočtu na období 2023 - 2025 – Společenství obcí Podkrkonoší
17. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK č. 14RRD03-0011 - Územní
plán
18. Různé informace, žádosti
19. 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. Výběrové řízení na zpracování žádosti o podporu projektu „Obec Horní Olešnice,
zásobení vodou“
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohoda o umístění
stavby č. IV-12-2022949/SoBS VB/1 p.p.č. 239/1 v k.ú. Horní Olešnice
4. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 6DHM210449 p.p.č. 1069/1 v k.ú. Horní
Olešnice
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5. Dodatek ke Smlouvě a Dohoda o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služeb na
svoz tříděného odpadu Transport Trutnov s.r.o.
6. Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění
zpětného odběru elektrozařízení Elektrowin a.s.
7. Obecně závazná vyhláška obce Horní Olešnice č. 2/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
8. Kalkulace vodné a stočné na rok 2022
9. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Horní Olešnice za rok 2021
10. Výběrového řízení na pozici zaměstnance obce Horní Olešnice
11. Stanovení počtu zaměstnanců na rok 2022
12. Rozpočtové opatření č. 11/2021, 12/2021 a 13/2021
13. Rozpočet obce na rok 2022
14. Předběžný souhlas k provedení nezbytných rozpočtových opatření
15. Inventarizace majetku obce za rok 2021 - Plán inventur
16. Návrh rozpočtu na rok 2022 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období
2023 - 2026 – Svazek obcí Horní Labe, Návrh rozpočtu na rok 2022 a Návrh
střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 - 2025 – Společenství obcí
Podkrkonoší
17. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK č. 14RRD03-0011 Územní plán
18. Různé informace, žádosti
19. Diskuze, závěr
Přítomno hlasování: 6
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 4/02/2021 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 30.09.2021. 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 - probíhá
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. 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
4. schválilo vyhotovení projektové dokumentace na zaměření skutečného stavu budovy čp.63 ve
Ždírnici a uložilo starostce zajištění - probíhá
usnesení č. 2/07/2018 TRVÁ

3

2. Výběrové řízení na zpracování žádosti o podporu projektu „Obec Horní Olešnice, zásobení
vodou“
Obec Horní Olešnice připravuje akci výstavby vodovodu s předpokládanými investičními náklady cca 40
mil. Kč a má v úmyslu poté požádat o dotaci z Operačního programu životní prostředí v programovacím
období 2021 – 2027, popřípadě z vhodného programu Ministerstva zemědělství.
Oslovené firmy: Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s.; Profesionálové, a.s.; Ekologický rozvoj a
výstavba s.r.o.
Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek (příloha č. 3).
Návrh Smlouvy o podporu projektu „Obec Horní Olešnice, zásobení vodou“ připravit na další zasedání.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje výsledek výběrového řízení na zpracování žádosti o
podporu projektu „Obec Horní Olešnice, zásobení vodou“, dle Protokolu z otevírání obálek
Přítomno hlasování: 6
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 4/03/2021 bylo schváleno

Zdrželi se 0

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohoda o umístění stavby č. IV-122022949/SoBS VB/1 p.p.č. 239/1 v k.ú. Horní Olešnice
Obec Horní Olešnice požádala ČEZ Distribuci, a.s. o připojení p.p.č. 239/1 v k.ú. Horní Olešnice. Nyní
předložila firma ELPROM CZ s.r.o. PD a Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
Dohodu o umístění stavby č. IV-12-2022949/SoBS VB/1 pro akci „Horní Olešnice knn pro p.č. 239/1“.
Úplata za zřízení věcného břemene ve výši 2.000 Kč (příloha č. 4).
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a Dohodu o umístění stavby č. IV-12-2022949/SoBS VB/1 Horní Olešnice knn pro p.č.
239/1 k.ú. Horní Olešnice s ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena firmou ELPROM CZ s.r.o.
Přítomno hlasování: 6
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 4/04/2021 bylo schváleno

Zdrželi se 0

4. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 6DHM210449 p.p.č. 1069/1 v k.ú. Horní Olešnice
Obec Horní Olešnice v letošním roce realizovala stavební akci „Odkanalizování objektu Motorestu čp.11
v k.ú. Horní Olešnice“. Jedná se o vyústění splaškové kanalizace na p.p.č. 1069/1 v k.ú. Horní Olešnice,
vedený jako vodní plocha. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 6DHM210449 s Povodí Labe, s.p.
Plocha věcného břemene má výměru 11 m2, úplata za zřízení věcného břemene 500 Kč (příloha č. 5).
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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 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 6DHM210449
pro p.p.č. 1069/1 v k.ú. Horní Olešnice s Povodí Labe, státní podnik
Přítomno hlasování: 6
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 4/05/2021 bylo schváleno

Zdrželi se 0

5. Dodatek ke Smlouvě a Dohoda o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služeb na svoz tříděného
odpadu Transport Trutnov s.r.o.
Obec Horní Olešnice obdržela od svozové firmy TRANSPORT Trutnov s.r.o., Dodatek ke Smlouvě na
svoz tříděného odpadu platný od 01.01.2022 (příloha č. 6) a Dohodu o poskytnutí jednorázové slevy
z ceny služby (příloha č. 7). Vzhledem k mimořádnému nárůstu ceny za papír nabídla firma jednorázovou
slevu 950 Kč/t bez DPH za období leden až prosinec 2021.
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 svoz tříděného odpadu platný
od 01.01.2022 a Dohodu o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služeb na svoz tříděného odpadu, se
svozovou firmou TRANSPORT Trutnov s.r.o.
Přítomno hlasování: 6
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 4/06/2021 bylo schváleno

Zdrželi se 0

6. Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru
elektrozařízení Elektrowin a.s.
Obec má, ve smyslu ustanovení § 59 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, vytvořený obecní systém pro
komunální odpady, vznikající na jejím území. V rámci tohoto systému je obcí určeno místo k přebírání
odpadních elektrozařízení v souladu s § 59 odst. 5 písm. d) zákona o odpadech.
Obec a ELEKTROWIN a.s. uzavřeli dne 26.09.2012 Smlouvu s obdobným předmětem plnění, avšak tato
Smlouva byla uzavřena dle dřívějších právních úprav, podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, který
byl platný do 01.01.2021. Účelem nové Smlouvy o využití obecního sytému odpadového hospodářství a
zajištění zpětného odběru elektrozařízení je přizpůsobit se nové právní úpravě odpadové legislativy
(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 Smlouvu o využití obecního systému odpadového
hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení s ELEKTROWIN a.s.
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Přítomno hlasování: 6
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 4/07/2021 bylo schváleno

Zdrželi se 0

7. Obecně závazná vyhláška obce Horní Olešnice č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
Nová právní úpravu v oblasti odpadového hospodářství (příloha č. 9).
Obec Horní Olešnice při kalkulaci ceny služeb vývozu veškerého odpadu vyprodukovaného
v katastrálním území obce:
Celkové náklady na odpad za rok 2021:
Sleva za třídění odpadu:
Rozdíl:
Poplatky občané:
Náklady obce:
Náklady 239 769,20 : 342:

310 180,20 Kč
70 411,00 Kč
239 769,20 Kč
183 894,00 Kč
55 875,20 Kč
701,07 Kč

Obecně závazná vyhláška obce Horní Olešnice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství, na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., sazba
poplatku 700 Kč (příloha č. 10).
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
pí Linková M.: nebezpečný a tříděný odpad se započítává také?
předsedající: ano.
pí Linková M.: ve vyhlášce není uvedena kalkulace a rozdělení ceny?
předsedající: není.
pí Linková M.: jestli to není moc o tolik zdražení.
předsedající: obec nemůže dotovat svoz odpadu.
p. Toman: kolik známek je na občana?
předsedající: jako do teď, známky na počet popelnic.
p. Toman: vše se zdražuje, elektřina a další, náklady na rodinu jsou vyšší.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Horní Olešnice č. 2/2021, o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Přítomno hlasování: 6
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 4/08/2021 bylo schváleno

Zdrželi se 0

8. Kalkulace vodné a stočné na rok 2022
Vodné v roce 2021 bylo ve výši 32 Kč a stočné 40 Kč. Vodné a stočné bylo naposledy navýšené v roce
2020. Náklady na čištění odpadních vod narůstají. Provádí se vzorkování odpadních vod 4 x do roka.
Náklady na výrobu pitné vody také stoupají (vzorkování, údržba zařízení).
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Kalkulace ceny vody pro rok 2022 (příloha č. 11) a kalkulace ceny stočného pro rok 2022 (příloha č. 12).
Výše poplatku vodného a stočného pro rok 2022 se nemění.
pí Linková M.: vodné vychází, není ve ztrátě?
předsedající: ano, pomohlo, že se udělala předložka vodovodu, nemusí se tak často provzdušňovat.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
9. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Horní Olešnice za rok 2021
Na základě písemné žádosti obce Horní Olešnice v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
se dne 03.11.2021 uskutečnilo dílčí přezkoumání hospodaření obce.
Předmětem přezkoumání jsou údaje v § 2ods.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb. Přezkoumání hospodaření bylo
provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a
obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Horní Olešnice nebyly zjištěný chyby a nedostatky (příloha č.
13).
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
10. Výběrové řízení na pozici zaměstnance obce Horní Olešnice
Obec Horní Olešnice dne 12.11.2021 vyhlásila záměr „Oznámení o vyhlášení výběrového řízení“ na
technického pracovníka obce (příloha č. 14). Do výběrového řízení se přihlásil jeden zaměstnanec, pan
xxxxx xxxxxx (příloha č. 15).
Pracovní úvazek 40 hodin týdně.
Dohoda o provedené práci s panem xxxxxxxxxx xxxxxxx ukončena k 31.12.2021.
Přivítání pana xxxxxx xxxxxx.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje zaměstnance obce Horní Olešnice na technické práce
na pracovní úvazek 40 hodin týdně s nástupem od 01.01.2022 – pana xxxxxx xxxxxx
Přítomno hlasování: 6
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 4/09/2021 bylo schváleno

Zdrželi se 0

11. Stanovení počtu zaměstnanců na rok 2022
Stanovení počtu zaměstnanců obce Horní Olešnice pro rok 2022 na hlavní pracovní poměr 2 zaměstnance
a dalších max. 5 zaměstnanců na VPP dle § 102, odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

7

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje dle § 102, odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, pro rok 2022 počet zaměstnanců obce Horní Olešnice na hlavní pracovní poměr 2
zaměstnance a dalších max. 5 zaměstnanců na VPP
Přítomno hlasování: 6
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 4/10/2021 bylo schváleno

Zdrželi se 0

12. Rozpočtové opatření č. 11/2021, 12/2021 a 13/2021
Rozpočtové opatření č. 11/2021 v pravomoci starosty obce (příloha č. 16).
Rozpočet obce Horní Olešnice na rok 2021 vč. R.O. č.11/2021

R.O. č.11/2021

Příjmy

7 087 014 Kč

439 290 Kč

Výdaje

8 174 110 Kč

131 000 Kč

Financování 8123

0 Kč

0 Kč

Financování 8124

- 714 276 Kč

0 Kč

Financování 8115

1 801 372 Kč

-

308 290 Kč

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Rozpočtové opatření č. 12/2021 v pravomoci starosty obce (příloha č. 17).
Rozpočet obce Horní Olešnice na rok 2021 vč. R.O. č.12/2021

R.O. č.12/2021

Příjmy

7 188 689 Kč

101 675 Kč

Výdaje

8 275 785 Kč

101 675 Kč

Financování 8123

0 Kč

0 Kč

Financování 8124

- 714 276 Kč

0 Kč

Financování 8115

1 801 372 Kč

0 Kč

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Rozpočtové opatření č. 13/2021 v pravomoci starosty obce (příloha č. 18).
Rozpočet obce Horní Olešnice na rok 2021 vč. R.O. č.13/2021

R.O. č.13/2021

Příjmy

7 319 832 Kč

131 143 Kč

Výdaje

8 292 185 Kč

16 400 Kč

Financování 8123

0 Kč

0 Kč

Financování 8124

- 714 276 Kč

0 Kč

Financování 8115

1 686 629 Kč

-

114 743 Kč

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
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13. Rozpočet obce na rok 2022
Návrh rozpočtu obce Horní Olešnice na rok 2022 vyvěšen na úřední desce obce od 22.11.2021 vč.
elektronické úřední desky (příloha č. 19).
Návrh na doplnění rozpočtu obce Horní Olešnice na rok 2022 (příloha č. 20).
Rozpočet obce Horní Olešnice pro rok 2022 je schodkový, krytý z přebytků minulých let. Závaznými
ukazatelem rozpočtu na rok 2022 jsou paragrafy rozpočtové skladby (příloha č. 21).
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
pí Linková M.: dotaz na paní účetní k některým položkám rozpočtové skladby.
pí Klůzová P.: vysvětlení k položkám.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje doplnění návrhu rozpočtu obce Horní Olešnice na rok
2022 dle návrhu
Návrh rozpočtu obce Horní Olešnice na rok 2022

Doplnění

Příjmy

6 348 455 Kč

15 000 Kč

Výdaje

6 927 153 Kč

55 544 Kč

Financování 8123

0 Kč

0 Kč

Financování 8124

- 714 276 Kč

0 Kč

Financování 8115

1 292 974 Kč

40 544 Kč

Přítomno hlasování: 6
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 4/11/2021 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 rozpočet obce Horní Olešnice na rok 2022 jako
schodkový, krytý z přebytků minulých let, závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy rozpočtové
skladby
Rozpočet obce Horní Olešnice na rok 2022
Příjmy

6 348 455 Kč

Výdaje

6 927 153 Kč

Financování 8123

0 Kč

Financování 8124

- 714 276 Kč

Financování 8115

1 292 974 Kč

Přítomno hlasování: 6
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/12/2021 bylo schváleno
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14. Předběžný souhlas k provedení nezbytných rozpočtových opatření
Obec Horní Olešnice uděluje předběžný souhlas starostovi k provedení nezbytných rozpočtových opatření
od dnešního veřejného zasedání do konce roku 2021 s tím, že rozpočtová opatření budou předložena na
dalším veřejném zasedání.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice uděluje starostovi předběžný souhlas k provedení nezbytných
rozpočtových opatření od dnešního veřejného zasedání zastupitelstva do konce roku s tím, že
přijatá rozpočtová opatření budou předložena zastupitelstvu při prvním zasedání následujícího
roku
Přítomno hlasování 6
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti
Usnesení č. 4/13/2021 bylo schváleno

0

Zdrželi se 0

15. Inventarizace majetku obce za rok 2021 - Plán inventur
Dle plánu inventur za rok 2021 na inventarizaci majetku, pohledávek a závazků obce Horní Olešnice,
jmenována inventarizační komise: členové Petr Klázar, Jiří Mikulka, Roman Toman, Pavlína Klůzová,
předseda komise Petr Řehoř (příloha č. 22). Inventarizace bude provedena k 31.12.2021 v období od
01.01.2022 do 31.01.2022.
Školení členů komise proběhlo dne 06.12.2021 na obecním úřadě v Horní Olešnici (příloha č. 23).
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Olešnice schvaluje Plán inventur za rok 2021 a členy inventarizační
komise pro rok 2021 dle návrhu
Přítomno hlasování 6
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 4/14/2021 bylo schváleno

Zdrželi se 0

16. Návrh rozpočtu na rok 2022 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 - 2026 –
Svazek obcí Horní Labe, Návrh rozpočtu na rok 2022 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
na období 2023 - 2025 – Společenství obcí Podkrkonoší
Návrh rozpočtu na rok 2022 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2026 - Svazek obcí
Horní Labe (příloha č. 24 a 25), Návrh rozpočtu na rok 2022 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
na období 2023-2025 - Společenství obcí Podkrkonoší (příloha č. 26 a 27).
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
17. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK č. 14RRD03-0011 - Územní plán
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Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. 14RRD03-0011.
Jedná se o Dodatek k územnímu plánu, kde termín realizace se posouvá od 01.01.2014 do 30.11.2025
(příloha č. 28).
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. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. 14RRD03-0011 k územnímu plánu
Přítomno hlasování: 6
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 4/15/2021 bylo schváleno

Zdrželi se 0.

18. Různé informace, žádosti

-

Příspěvek od Krajského úřadu KHK ze státního rozpočtu
Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku od Krajského úřadu KHK poskytnutý ze státního
rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních
lesích za rok 2020 ve výše 15 143 Kč (příloha č. 29).
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

-

Žádost o koupi p.p.č. 136/7 a 181/2 k.ú. Horní Olešnice
Žádost ze dne 20.09.2021 paní xxxxxxxx xxxxxxx na odkup p.p.č. 136/7 a 181/2 v k.ú. Horní Olešnice
(příloha č. 30). Jedná se o pozemky ve vlastnictví obce Horní Olešnice. Paní xxxxxxx jsem odpověděl
dne 04.10.2021 dopisem, kde je vyzvána k odstranění staveb a veškerého majetku, který je ve
vlastnictví xxxxxxxxx. Paní xxxxxxx nemá uzavřenou Pachtovní smlouvu na dotčené pozemky. Obec
požádala o geodetické vytyčení přesné hranice dotčených pozemků.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

-

Pozvánka na první jednání Společenství vlastníků Horní Olešnice čp. 10
Obec Horní Olešnice obdržela pozvánku na 12.12.2021 od 14. hod. na první jednání Společenství
vlastníků bytových jednotek v Horní Olešnici čp. 10, kde předsedkyní společenství je paní Linková
Marcela (příloha č. 31). Tím bych chtěl požádat zastupitelé, zda někdo nemá zájem mne podpořit při
jednání.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

-

Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím kraje, z rozpočtu MVGŘ HZS ČR
Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím kraje z rozpočtu MV-GŘ
HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2021 (příloha č. 32).
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
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-

Kolaudace návsi Horní Olešnice
Podána Žádost na HZS Trutnov o vydání kladného stanoviska ke stavbě „Kolaudace návsi Horní
Olešnice“. Nyní čekáme na vyjádření Policie a poté podáme Žádost o kolaudační souhlas v Trutnově.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

Poděkování paní xxxxxxxxxx za vánoční strom pro obec.
Přeji Všem krásné prožití Vánočních svátků, zdraví, klid, pohodu a v novém roce 2022 radost a štěstí.
19. Diskuze a závěr

pí Linková M.: na úřední desce je záměr obce disponovat nemovitým majetkem, o co se jedná?
předsedající: jedná se o pozemek na kterém stojí mobilheim, na doporučení právníka vyhlášen záměr na
výpůjčku majetku, pí xxxxxxxxxx má blíž k pozemku. Pí xxxxxxxxxx bude mít výpůjčku pozemku od pí
xxxxxxxxxx, která ho má od nás pronajatý.
pí Linková M.: pí xxxxxxxxxx má stavební povolení?
předsedající: místní šetření se chystá, šli jsme do rizik.
pí Linková M.: máme nějakou smlouvu připravenou?
předsedající: ne, nemáme, právník je časové zaneprázdněn.
pí Linková M.: až to skončí, co potom? Jak se bude disponovat s majetkem? Právo užívání?
předsedající: právo užívání, ano. Bude mít právo vstupu na pozemek.
pí Linková M.: nebylo by jednodušší, aby pí xxxxxxxxxx přenechala část pozemek pí xxxxxxxxxx?
předsedající: na doporučení právníka udělané správně, výpůjčky pozemku.
p. xxxxxx: proč se zastupitelstvo dohaduje o takových věcech a zatěžuje občany vesnice?
předsedají: je to diskuze a závěr a když se pí Linková ptá, musím odpovídat, za mne dnešní zasedání má
rychlý spád, a do diskuze patří dotazy, které jsme nestihli probrat na pracovní poradě.
p. xxxxxx: děkuji.
pí Linková M.: schvalovalo zastupitelstvo obce směnu pozemku za p. xxxxxxxx? A je to na katastru?
předsedající: ne, osloven geodet na vytyčení.
pí Linková M.: je to už vytyčené?
předsedající: není.
pí Linková M.: je směnná smlouva podepsaná?
předsedající: není.
pí Linková M.: pí xxxxxxx x. požádala o odkoupení pozemku. Ohledně této informace, využívání tohoto
pozemku, který sečeme, protože obec ho neseče. Je to obecní pozemek. Máme zájem o směnu, nabízím
pozemek vedle cesty k vodovodu, abychom směnili pozemky.
pí Linková M.: schůze SVJ 12.12.2021. Obec je od září 2018 správcem, předsedou já, protože v té době
musel být někdo jmenovaný, byla jsem tam já, ale nemusím to být, může být obec. Žádala jsem o
informace a nebyly mi poskytnuty. Na schůzi podklady nemám.
pí Linková M.: nespokojenost k vedení obce. Poděkování za slovo.
předsedající: další rok 2022 je volební a ten kdo bude nespokojen, má možnost kandidovat na post starosty
a zastupitele obce, je to o tom, jak to člověk vidí. Plánujeme vodovod a další akce, a možná v září tady
bude sedět někdo jiný. A ostatní mají právo jít do voleb. Děkuji všem.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:29 hodin.
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Přílohy zápisu:
1.
2.
3.
4.

Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Prezenční listina
Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek projektu „Obec Horní Olešnice, zásobení vodou“
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohoda o umístění stavby č. IV-122022949/SoBS VB/1 pro akci „Horní Olešnice knn pro p.č. 239/1“
5. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 6DHM210449 s Povodí Labe, s.p.
6. Dodatek ke Smlouvě na svoz tříděného odpadu platný od 01.01.2022 s TRANSPORT Trutnov s.r.o.
7. Dohodu o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby s TRANSPORT Trutnov s.r.o.
8. Smlouva o využití obecního sytému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru
elektrozařízení s ELEKTROWIN a.s.
9. Informace MV ČR k dopadu nové odpadové legislativy na OZV v oblasti odpadového hospodářství
10. Obecně závazná vyhláška obce Horní Olešnice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
11. Kalkulace ceny vody pro rok 2022
12. Kalkulace ceny stočného pro rok 2022
13. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Horní Olešnice za rok 2021
14. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na zaměstnance obce na technické práce
15. Výběrové řízení na zaměstnance obce Horní Olešnice na technické práce
16. Rozpočtové opatření č. 11/2021 v pravomoci starosty obce
17. Rozpočtové opatření č. 12/2021 v pravomoci starosty obce
18. Rozpočtové opatření č. 13/2021 v pravomoci starosty obce
19. Návrh rozpočtu obce Horní Olešnice na rok 2022
20. Návrh na doplnění rozpočtu obce Horní Olešnice na rok 2022
21. Rozpočet obce Horní Olešnice na rok 2022
22. Plán inventur za rok 2021
23. Zápis o školení členů inventarizační komise obce Horní Olešnice
24. Návrh rozpočtu na rok 2022 Svazek obcí Horní Labe
25. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2026 Svazek obcí Horní Labe
26. Návrh rozpočtu na rok 2022 Společenství obcí Podkrkonoší
27. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023-2025 Společenství obcí Podkrkonoší
28. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK č. 14RRD03-0011 – územní plán
29. Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku od KÚKHK poskytnutý ze státního rozpočtu, kapitoly
MZ na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020
30. Žádost ze dne 20.09.2021 na odkup p.p.č. 136/7 a 181/2 v k.ú. Horní Olešnice
31. Pozvánka na první jednání Společenství vlastníků bytových jednotek v Horní Olešnici čp. 10
32. Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím kraje z rozpočtu MV-GŘ
HZSČR
Zápis by vyhotoven dne: 08.12.2021
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Starosta: Petr Řehoř

……………………………..

Místostarosta: Jiří Mikulka

……………………………..

Zapisovatel/ka: Pavlína Klůzová

……………………………..

Ověřovatel/ka: Petr Klázar

……………………………..

Ověřovatel/ka: Jiří Mikulka

……………………………..
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