Zápis z 4. zasedání zastupitelstva
obce Olešnice
konaného dne 24. 4. 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomní členové zastupitelstva: Lukáš Brábník, Tomáš Bříza, Zbyněk Dvořák,
Michal Jindra, Pavel Procházka, Klára Svobodová, omluven Petr Podnecký
Zasedání zastupitelstva zahájil v 18.00 hod. starosta obce a současně sdělil,
že ze zasedání zastupitelstva je pořizován audiozáznam spolu s obrazovým
záznamem projekčního plátna, a to za účelem informování veřejnosti způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Konstatoval, že informace o místě, době a navrženém
programu zasedání zastupitelstva obce byla zveřejněna na úřední desce souvisle
od 17. 4. 2019, nadto byla pozvánka vyhlášena obecním rozhlasem, oznámení bylo
publikováno i na Facebooku, webu obce a pomocí Mobilního rozhlasu. Spolu
s informací byly způsobem uvedeným v Jednacím řádu zastupitelstva poskytnuty
podklady k navrženým bodům jednání.
Ověřovateli zápisu byli určeni pan Michal Jindra a pan Zbyněk Dvořák
Starosta informoval, že zápis z minulého, zasedání zastupitelstva, konaného
dne 18. 3. 2019, schválili jeho ověřovatelé 28. 3. 2019, k nahlédnutí je umístěn na
internetových stránkách obce a na obecním úřadu. Proti zápisu nebyly vzneseny
námitky. Starosta se dotázal, zda někdo z přítomných chce vznést námitku nyní,
nikdo se s námitkou nepřihlásil.
Dále starosta informoval, že je přítomno šest zastupitelů, omluven byl
zastupitel Petr Podnecký a konstatoval tedy, že je zastupitelstvo
usnášeníschopné.
Starosta poté přistoupil k návrhu programu ustavujícího zasedání:
Návrh programu:
1) Rozpočtové opatření č. 2/2019
2) Delegace na Valnou hromadu VAK Hradec Králové
3) Rozhodnutí o přidělení dotace vyhlášené obcí Olešnice
4) Diskuze
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K návrhu programu v rozpravě nikdo nevystoupil. Proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 4/27-2019: „Zastupitelstvo obce schvaluje tento navržený pořad
jednání:
1) Rozpočtové opatření č. 2/2019
2) Delegace na Vanou hromadu VAK Hradec Králové
3) Rozhodnutí o přidělení dotace vyhlášené obcí Olešnice
4) Diskuze“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
pro
pro
pro
pro
Usnesení č. 4/27-2019 bylo přijato.

Podnecký Procházka Svobodová
x
pro
pro

Bod 1. – Rozpočtové opatření č. 2/2019
Starosta oznámil, že rozpočtové opatření probíral se zastupiteli na pracovní
poradě. Sdělil, že rozpočtové opatření je vyvoláno na příjmové straně, kdy obec
dostala více peněz ze státního rozpočtu. Starosta i v krátkosti sdělil způsob
stanovení příjmů při sestavování rozpočtu obce. Starosta pak krátce vysvětlil
některé přesuny finančních částek mezi jednotlivými položkami rozpočtu a znovu
zopakoval, že se nejedná o utrácení, ale přesuny peněz do položek, kam správně
z hlediska rozpočtu a plánovaných investic patří. Na dotaz zastupitele pana
Brábníka starosta opět ubezpečil, že přesunem nedošlo ke změně rozpočtu
v součtu na výdajové straně.
Dále se do rozpravy již nikdo nepřihlásil. Proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 4/28-2019: „Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.
2/2019.“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
pro
pro
pro
pro
Usnesení č. 4/28-2019 bylo přijato.
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Podnecký Procházka Svobodová
x
pro
pro

Bod 2. – Delegace na Valnou hromadu VAK Hradec Králové
Starosta sdělil, že obec Olešnice je vlastníkem akcií společnosti VAK a
každý rok pak deleguje někoho jako zástupce obce na Valnou hromadu této
společnosti. Sdělil, že má předběžný souhlas pana Michala Jindry, který projevil
zájem se zúčastnit na této akci.
Do rozpravy nikdo nepřihlásil. Proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 4/29-2019: „Zastupitelstvo obce Olešnice deleguje jako zástupce
obce na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace, a.s., konané dne
5. června 2019, pana Michala Jindru, nar. 28.12.1981 a opravňuje jej k zastupování
obce jako akcionáře na této valné hromadě.“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
pro
pro
pro
pro
Usnesení č. 4/29-2019 bylo přijato.

Podnecký Procházka Svobodová
x
pro
pro

Po schválení usnesení ještě starosta vysvětlil, z jakého důvodu musí být delegát
schvalován zastupitelstvem obce.
Bod 3. – Rozhodnutí o přidělení dotace vyhlášené obcí Olešnice
Dne 19. prosince 2018 zastupitelstvo obce schválilo Programovou dotaci na
pokrytí části nákladů spojených se zdravotním postižením nebo nepříznivým
zdravotním stavem. Žádost do daného termínu 21.4.2019 podala pí Vaníčková pro
svoji dceru Charlotu Vaníčkovou na částečnou úhradu pobytu v rehabilitačním
středisku Klim Therapy v Klimkovicích. Tamní pobyt na jeden měsíc stojí cca
60.000,- Kč, tyto terapie podstupuje Charlota 2x za rok. Další žádost do daného
termínu nebyla evidována.
K diskuzi se přihlásila pí Rybová. Prohlásila, že chápe dotaci pro Charlotku,
ale po obci je více nemocných občanů a dětí, kteří potřebují podporu a některé i
jmenovala. Zeptala se, zda by nešlo takovým lidem přidělit např. 5 tisíc korun
ročně. Starosta odpověděl, že taková možnost tu není. Sdělil pí Rybové, že obec
vyhlásila dotační titul k přidělení dotace a nemá položku ve svém rozpočtu k tomu,
aby přispívala nemocným občanům nějaké prostředky bez vyhlášení dotace.
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Takovéto příspěvky má za úkol přidělovat sociální služba.
Poté se přihlásila k diskuzi pí Koutová a prohlásila, že ji starosta oznámil, že
nepřispěje na pobyt v léčebném zařízení stejně jako u Charloty. Starosta
odpověděl, že mu pí Koutová špatně porozuměla a že jí to vysvětlil i dříve. Podpora
totiž není směrovaná ústavům či léčebným zařízením, ale jednotlivcům dle
podmínek stanovených ve vyhlášené dotaci. Dále pí Koutová sdělila domněnku, že
je v rozpočtu např. 100.000,- Kč na tuto dotaci a Vaníčkovi dostanou 60.000,- Kč
s tím, že je to asi potřetí. Tuto svoji domněnku ostře opakovala. Starosta toto
dementoval a sdělil, že v rozpočtu obce je vyčleněno na tuto dotaci 70.000,- Kč a
že maximum dotace je 30.000,- Kč. Dál paní Koutová sdělila domněnku, že
v minulosti dostala Charlota 48 tis. Kč. I toto tvrzení starosta dementoval a
prohlásil, že je vše doložitelné. K jeho podpoře se do diskuze zapojil i p. Jelínek a
pokusil se vysvětlit celou situaci. Diskuze se stočila na vyhlašování důležitých
informací rozhlasem.
Do rozpravy se dále nikdo nepřihlásil. Proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 4/30-2019: „Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení dotace na
pokrytí části nákladů spojených se zdravotním postižením nebo nepříznivým
zdravotním stavem, schválené zastupitelstvem obce dne 19.12.2018 Usnesením č.
2-11/2018 pí Martině Vaníčkové, bytem Olešnice 95 a to ve výši 30.000,- Kč a
pověřuje starostu obce s uzavřením dotační smlouvy s výše uvedenou pí
Vaníčkovou.“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
pro
pro
pro
pro
Usnesení č. 3/22-2019 bylo přijato.

Podnecký Procházka Svobodová
x
pro
pro

Informace starosty, Diskuze
➢
➢
➢
➢
➢

Starosta sdělil, že byly dodány nové kontejnery na sklo
Do Levína bude nově ještě dovezen kontejner na kovový odpad
Bylo diskutováno o Mobilním rozhlase a o její další propagace
Dále byla vedena diskuze o rozvozu popelnic na plastový odpad
Dalším bodem diskuze bylo kácení stromů u silnice do Lučic, dle dodaných
informací společnosti Šindlar s.r.o. starosta vysvětlil důvod ke kácení
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➢ K diskuzi se přihlásil Ing. Herčík se svým kolegou Ing. Nožičkou jako
zástupci mysliveckého spolku v Chlumci nad Cidlinou. Otevřeli diskuzi o
aktivitách obce a spolku Levínek Olešnice v prostorách remízku v Levíně.
Požádali o informace, jaké plány má spolek v prostoru remízu v Levíně a
vyjádřili obavu z kácení stromů, z plašení zvěře a ze znehodnocení jejich
honitby. Poukazovali na lesní zákon, který upravuje chování majitele lesa
k porostům apod. K tomu se vyjádřil starosta, že žádný papírový projekt
neexistuje, sdělil, že pí Svobodová nechala část remízu vyčistit od
náletových stromů a keřů a seznámil s plánem zprůchodnit zarostlou cestu
ve směrech k obci Žíželice a k Převýšovu. Ubezpečil, že v žádném případě
nechceme kácet žádné stromy, pouze pročistit. Jedná se spíše o
revitalizaci, nikoli o nějakém znehodnocování. Dál se rozvinula diskuze o
ochraně zvěře, ochraně remízku, o možnosti lidí vstupovat na toto území.
Od Ing. Nožičky padla i výhrůžka, že si tyto aktivity nepřejí a že se budou
v rámci zákonů ČR bránit. Celou diskuzí se zástupci myslivců odkazovali na
zákony, ani v jednom případě nesdělili jediný článek ze zákona, který by
obec porušila. Nakonec došlo částečně k dohodě, že o dalších aktivitách
bude obec myslivce, konkrétně Ing. Herčíka, informovat.
➢ Dalším bodem diskuze byla akce Ukliďme Česko
Do diskuze se již nikdo nepřihlásil.
Zasedání zastupitelstva starosta ukončil v 19:42 hod.

Dne 28. 4. 2019 zapsal Pavel Procházka.

Dne 3. 5. 2019 zápis ze zasedání zastupitelstva ověřili:

Michal Jindra
Zbyněk Dvořák
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