Zápis z 5. zasedání zastupitelstva
obce Olešnice
konaného dne 19. 6. 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomní členové zastupitelstva: Lukáš Brábník, Tomáš Bříza, Zbyněk Dvořák,
Michal Jindra, Pavel Procházka, Petr Podnecký, omluvena Klára Svobodová
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 11. 6. 2019, nadto byla pozvánka vyhlášena obecním rozhlasem, oznámení bylo
publikováno i na 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 24. 4. 2019, schválili jeho ověřovatelé 3. 5. 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, omluvena byla
zastupitelka Mgr. Klára Svobodová a konstatoval tedy, že je zastupitelstvo
usnášeníschopné.
Starosta poté přistoupil k návrhu programu ustavujícího zasedání:
Upozornil, že proti návrhu dodatečně vložil bod 1) Nabytí nemovitosti – „požární
nádrž“, o kterém zastupitele informoval e-mailem. O vložení bodu nechal hlasovat,
všichni byli pro vložení. Následně představil celý návrh programu.
Návrh programu:
1) Nabytí nemovitosti – „požární nádrž“
2) Rozpočtové opatření č. 3/2019
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3)
4)
5)
6)

Schvalování závěrečného účtu obce za rok 2018
Pronajímání fotbalového hřiště na soukromé účely
Informace starosty
Diskuze

K návrhu programu v rozpravě nikdo nevystoupil. Proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 5/31-2019: „Zastupitelstvo obce schvaluje tento navržený pořad
jednání:
1) Nabytí nemovitosti – „požární nádrž“
2) Rozpočtové opatření č. 3/2019
3) Schvalování závěrečného účtu obce za rok 2018
4) Pronajímání fotbalového hřiště na soukromé účely
5) Informace starosty
6) Diskuze“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
pro
pro
pro
pro
Usnesení č. 5/31-2019 bylo přijato.

Podnecký Procházka Svobodová
pro
pro
x

Bod 1. – Nabytí nemovitosti – „požární nádrž“
Starosta oznámil, že při jednání se společností Lesy ČR o čištění koryta
potoku se zjistilo, že ačkoli je požární nádrž na jejich pozemku, jedná se o umělou
stavbu, kterou oni nemohou čistit, protože není v jejich majetku. Ještě v době
minulé účetní starosta zjistil, že ani Olešnice nemá nádrž ve svém majetku. Dále
starosta vysvětlil možnosti, kdy by obec pozemek nekoupila. Buď by ji Lesy ČR
prodali jinému vlastníkovi, nebo by nádrž zrušili. Aby se nádrž zachovala, se již
dříve zastupitelé shodli, že pozemek s nádrží obec odkoupí. Lesy ČR oslovili znalce,
který plochu ocenil ve výši 34,- Kč/m2. Pozemek ještě ale nebyl oddělen a tak
velikost parcely je pouze odhadem a to asi 650 m2, což by znamenalo cenu 22.100,Kč.
Dále starosta představil připravené usnesení, ale současně řekl, že po
zvážení situace by ještě žádné usnesení nepřijímal do doby, než bude známá
celková výměra pozemku a tím i celková cena za pozemek. Zeptal se zastupitelů,
jestli s jeho názorem souhlasí a navrhl pouze hlasovat o výši ceny za m2.
Zastupitelé se starostou souhlasili a starosta dal tedy hlasovat, zda zastupitelé
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souhlasí s cenou 34,- Kč/m2. Zastupitelstvo šesti hlasy schválilo uvedenou cenu.
Bod 2. – Rozpočtové opatření č. 3/2019
Starosta informoval, že rozpočtové opatření je tentokrát rozsáhlé, a na
některé otázky by nedovedl přesně odpovědět, a proto je přítomna i Bc. Michaela
Kadlecová – účetní. Vyjádřil naději, že si zastupitelé celý dokument nastudovali a
vyzval je, aby se ptali na to, co by potřebovali vysvětlit. Přihlásil se zastupitel pan
Brábník a chtěl vysvětlit, čeho se rozpočtové opatření týká a o jaké přesuny jde.
Starosta tedy bod po bodu začal vysvětlovat celé rozpočtové opatření. Při
vysvětlování dotace na Podporu udržení venkovské prodejny vznikla diskuze o
jejím principu a starosta vysvětlil, jakým způsobem se o dotaci žádalo: obec
musela doložit své náklady na provozuschopnost prodejny svojí dotací na hrazení
energií a pronájmu. Výše ceny běžného pronájmu byla zjištěna u realitní kanceláře
a z ní vypočtena průměrná cena za měsíc a rok. Při žádosti o dotaci byl součet
těchto plateb uveden jako podíl obce na provozování prodejny, Královéhradecký
kraj po schválení dotace pak zaslal obci jako pomoc 50.000,- Kč. Po té starosta
pokračoval ve vysvětlování rozpočtového opatření. U rozpočtového opatření o
výdajích se starosta na některé položky průběžně ptal účetní, slečny Kadlecové.
Pan Jelínek se pozastavil u položky za nákup klimatizace, odhadl cenu na 60 tis.
Kč a také se zeptal, zda to odsouhlasilo zastupitelstvo. Starosta vysvětlil, že
zastupitelstvo nemusí schvalovat nákupy nad 50 tisíc Kč, zastupitelstvo schvaluje
rozpočtové opatření, které je ve výdajích vyšší než 50 tisíc. Pan Jelínek tvrdil,
že minulé zastupitelstvo vždy schvalovalo i nákupy nad 50 tis. Kč. Starosta mu
toto opět oponoval a zároveň sdělil, že zastupitelům slíbil konzultovat napříště
tyto nákupy nad 50 tisíc se zastupiteli. Do diskuze se přihlásil zastupitel pan
Brábník a sdělil svůj názor, že pravomoci k nákupu byly schvalovány vždy se
schvalováním rozpočtu na následující rok a tentokrát se toto při schvalování
rozpočtu neprovedlo. Dále pan Jelínek začal řešit nákup traktoru a nařkl starostu,
že si vlastně traktor koupil sám. Dál pan Jelínek podotýkal, že tato řešení se musí
objevit v zastupitelstvu na veřejných zasedáních, nikoliv po e-mailech mezi
zastupiteli. Další diskuzi na téma pravomocí starosty a zastupitelstva starosta
nepřipustil s tím, že se nyní řeší rozpočtové opatření a téma pravomocí se může
ponechat na diskuzi.
Starosta dále pokračoval ve vysvětlování rozpočtového opatření.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Proto starosta navrhl toto:
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Usnesení č. 5/32-2019: „Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opaření č.
3/2019, které je přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva.“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
pro
pro
zdržel
pro
Usnesení č. 5/32-2019 bylo přijato.

Podnecký Procházka Svobodová
pro
pro
x

Bod 3. – Závěrečný účet obce za rok 2018
Starosta oznámil, že návrh Závěrečného účtu obce byl zveřejněn na Úřední
desce i na elektronické Úřední desce. Vyzval zastupitele, zda mají k návrhu nějaké
dotazy. Při prezentaci ještě odcitoval zdůvodnění překročení a nenaplnění příjmů
a výdajů, které je součástí Závěrečného účtu obce. Zastupitel pan Dvořák se
ještě zeptal na aktuální stav na účtech obce. Dotaz zodpověděla účetní a to: na
běžném účtu k poslednímu květnu 808.824,46 Kč, na spořícím účtu 7.381.060,69
Kč a na účtu ČNB 273.432,82 Kč.
Do rozpravy se dále nikdo nepřihlásil. Proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 5/33-2019: „Zastupitelstvo obce schvaluje způsob plnění rozpočtu
a závěrečný účet za rok 2018 včetně závěrů Zprávy o výsledcích přezkoumání
hospodaření obce za rok 2018 se zjištěním méně závažných a závažných chyb a
nedostatků a opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 s výrokem s výhradami.“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
pro
pro
pro
pro
Usnesení č. 5/33-2019 bylo přijato.

Podnecký Procházka Svobodová
pro
pro
x

Bod 4. – Pronajímání fotbalového hřiště na soukromé účely
Starosta oznámil, že tento bod byl zařazen z návrhu pana Břízy. Nejprve seznámil
přítomné se vznikem tohoto projednávaného bodu, kdy starosta nevyhověl žádosti
o pronájem fotbalového hřiště občanovi Olešnice s tím, že akce tohoto typu na
veřejný prostor nepatří. Po diskuzi se zastupiteli se ale podřídil většině
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zastupitelů, kteří s pronájmem souhlasili a soukromou akci povolil. Dále starosta
předal slovo panu Břízovi.
Pan Bříza sdělil, že povolením akce už není co řešit, starosta oponoval s tím, že je
třeba o tom hovořit v rámci budoucích dalších žadatelů. Pan Bříza odpověděl, že
vypracovává předběžný soupis, jak by se mělo postupovat, jak by se nájemci měli
chovat a v krátkosti představil, jak by tyto pravidla mohly vypadat. Také prohlásil,
že je připraven hřiště předávat a přebírat. Starosta učinil poznámku, že návrh má
pan Bříza předložit všem zastupitelům, nejen starostovi. Dále zastupitelé
diskutovali o podmínkách případného pronájmu.

Bod 5. – Informace starosty
➢ byla podána žádost o dotaci na Dopravně bezpečnostní úpravy v Olešnici a
rekonstrukci chodníků;
➢ bylo vydáno stavební povolení na Dopravně bezpečnostní úpravy v Olešnici a
rekonstrukci chodníků;
➢ rekonstrukce dešťové kanalizace se bude realizovat současně bez dotací;
➢ nebyla schválena dotace na nákup malotraktoru, namísto toho byla zakoupena
sekačka – rider dle dřívější dohody zastupitelů;
➢ byla provedena rekonstrukce kolejnic pro vedení opony a závěsů na horizontu
jeviště včetně jejich výměny dle bezpečnostních směrnic;
➢ bylo uspořádáno Pálení čarodějnic;
➢ byly rozdány popelnice na plastový odpad, v Levíně přibyl kontejner na kov, v
Olešnici na návsi kontejner na sklo;
➢ proběhly volby do EP;
➢ rozloučili jsme se s paní Havlínovou;
➢ byl uspořádán den dětí v Levíně;
➢ bylo uspořádáno Vítání občánků;
➢ bylo uspořádáno Setkání se seniory 70+
Diskuze
Starosta vyhlásil diskuzi a připomněl téma, které se diskutovalo v rámci
schvalování Rozpočtového opatření a vyzval k případnému pokračování.
Přihlásil se pan Jelínek s dotazem, jaké cena byla za nákup rideru. Starosta
odpověděl, že faktura ještě nebyla zaslána, ale cena se pohybuje okolo 330 tisíc
Kč s tím, že byl v akci a levnější o cca 30 tis Kč, a navíc k této sekačce dávali
zdarma jakýkoliv akumulátorový produkt dle vlastního výběru v hodnotě cca 20
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tis. Kč. Další dotaz pana Jelínka byl na výběrové řízení, starosta odpověděl, že
výběrové řízení bylo provedeno na nákup traktoru. Pan Jelínek vyjádřil názor, že
nerozumí tomu, proč obec nekoupila původně zamýšlený traktor a namísto toho
zakoupila to, co už má. Starosta vysvětlil, že v majetku obce jsou nějaké zahradní
sekačky a zakoupená byla profi sekačka s dvojnásobným výkonem.
Do diskuze se přihlásil zastupitel Brábník s tím, že bude iniciovat schvalování
nákupů na zastupitelstvu např od 100 tis. Kč. Do toho vstoupil pan Jelínek
s tvrzením, že toto v minulém zastupitelstvu fungovalo a že se toto nějakým
řízením vypustilo. Do diskuze se zapojil zastupitel pan Podnecký a snažil se
neúspěšně panu Jelínkovi oponovat a vše vysvětlit. Pan Jelínek opět tvrdil, že je
daný limit nákupu starosty na 50 tisíc, starosta opět vysvětlil, že se jedná o limit
při změně v rozpočtu nikoliv o limit starosty na nákupy. Následovala diskuze o
pravomocech starosty a zastupitelů, o limitu nákupů a dalších bodech ohledně
nákupu traktoru a rideru. Na závěr starosta opakoval, že při sestavování a
schvalování rozpočtu se hovořilo o nákupu traktoru i alternativnímu nákupu rideru
v případě, že obec nedostane dotaci. Znovu zopakoval slib, že bude konzultovat
všechny nákupy nad 50 tisíc se zastupiteli.
Starosta se dotázal na další témata do diskuze.
Do diskuze se již nikdo nepřihlásil.
Zasedání zastupitelstva starosta ukončil v 19:17 hod.

Dne 23. 6. 2019 zapsal Pavel Procházka.

Dne 28. 6. 2019 zápis ze zasedání zastupitelstva ověřili:

Michal Jindra
Zbyněk Dvořák
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OBEC OLEŠNICE, IČO 00269263
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Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019
Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy
Par

Pol

org1

org2

1)

4111
4122 1
Celkem za Par:
2) 3639 2119
Celkem za Par: 3639
3) 6310 2141
Celkem za Par: 6310
Příjmy celkem

N+Z+Uz

ZJ

98348

Původní hodnota

Změna

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 200,00
3 200,00
3 200,00

29 000,00
50 000,00
79 000,00
5 000,00
5 000,00
8 000,00
8 000,00
92 000,00

Po změně Název
29 000,00 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
50 000,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
79 000,00
5 000,00 Příjmy z vlastní činnosti jinde
5 000,00 Komunální služby a územní rozvoj
11 200,00 Příjmy z úroků (část)
11 200,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
95 200,00

Výdaje
Par

Pol

org1

4) 2219 6121
Celkem za Par: 2219
5) 2321 5139
Celkem za Par: 2321
6) 3392 5021
7) 3392 5137
8) 3392 5154
Celkem za Par: 3392
9) 3631 5154
Celkem za Par: 3631
10) 3745 5038
Celkem za Par: 3745
11) 3900 5153
12) 3900 5154
Celkem za Par: 3900
13) 6112 5019
14) 6112 5163
15) 6112 5167
Celkem za Par: 6112
16) 6117 5019
17) 6117 5021
18) 6117 5039
19) 6117 5139
20) 6117 5173
21) 6117 5175
Celkem za Par: 6117
22) 6171 5021
23) 6171 5123
24) 6171 5154
25) 6171 5167
26) 6171 6122
Celkem za Par: 6171
27) 6320 5163
Celkem za Par: 6320
28) 6330 5348
Celkem za Par: 6330
29) 6399 5365
Celkem za Par: 6399
Výdaje celkem

org2

N+Z+Uz

98348
98348
98348
98348
98348
98348

ZJ

Původní hodnota

Změna

100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
15 000,00
115 000,00
60 000,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
0,00
5 000,00
13 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
0,00
15 000,00
12 000,00
0,00
87 000,00
0,00
0,00
26 000,00
26 000,00
0,00
0,00
401 000,00

400 000,00
400 000,00
10 000,00
10 000,00
7 000,00
20 000,00
10 000,00
37 000,00
30 000,00
30 000,00
1 500,00
1 500,00
2 450,00
8 400,00
10 850,00
8 000,00
3 750,00
4 000,00
15 750,00
3 000,00
11 805,00
1 500,00
2 232,00
130,00
820,00
19 487,00
15 000,00
21 749,79
5 000,00
5 000,00
43 440,21
90 190,00
16 389,00
16 389,00
50 000,00
50 000,00
97 280,00
97 280,00
778 446,00

Po změně Název
500 000,00 Budovy, haly a stavby
500 000,00 Ostatní záležitosti pozemních
10 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
10 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a
7 000,00 Ostatní osobní výdaje
120 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
25 000,00 Elektrická energie
152 000,00 Zájmová činnost v kultuře
90 000,00 Elektrická energie
90 000,00 Veřejné osvětlení
1 500,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění
1 500,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
2 450,00 Plyn
8 400,00 Elektrická energie
10 850,00 Ostatní činnosti související se
16 000,00 Ostatní platy
3 750,00 Služby peněžních ústavů
9 000,00 Služby školení a vzdělávání
28 750,00 Zastupitelstva obcí
3 000,00 Ostatní platy
11 805,00 Ostatní osobní výdaje
1 500,00 Ostatní povinné pojistné placené
2 232,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
130,00 Cestovné
820,00 Pohoštění
19 487,00 Volby do Evropského parlamentu
75 000,00 Ostatní osobní výdaje
21 749,79 Podlimitní technické zhodnocení
20 000,00 Elektrická energie
17 000,00 Služby školení a vzdělávání
43 440,21 Stroje, přístroje a zařízení
177 190,00 Činnost místní správy
16 389,00 Služby peněžních ústavů
16 389,00 Pojištění funkčně nespecifikované
76 000,00 Převody do vlastní pokladny
76 000,00 Převody vlastním fondům v
97 280,00 Platby daní a poplatků krajům,obcím a
97 280,00 Ostatní finanční operace
1 179 446,00
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Financování
Par

Pol

org1

org2

N+Z+Uz

8115
Celkem za Par:
Financování celkem

ZJ

Původní hodnota

Změna

78 851,52
78 851,52
78 851,52

686 446,00
686 446,00
686 446,00

Po změně Název
765 297,52 Změny stavu krátkodobých prostředků
765 297,52
765 297,52

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

ad 1) dotace: volby do Evropského parlamentu (24. a 25.5.2019)
ad 2) věcná břemena
ad 3) připsané úroky ze všech 3 účtů
ad 4) na chodníky (FA od společnosti Profesionálové)
ad 5) materiál pro odbočku kanalizační přípojky (Královéhradecká provozní)
ad 6) DPČ - M.Labíková (760Kč/měs.)
ad 7) nákup pro KD (židle, stoly, vánoční osvětlení, ...)
ad 8) zálohy na el.energii KD (1330Kč/měs.)
ad 9) zálohy na el.energii veř.osvětlení (Levín 1460Kč/měs. + Olešnice 4260Kč/měs.)
ad 10) Kooperativa - povinné pojistné na úrazové pojištění
ad 11) prodejna Dvořáková - plyn (350Kč/měs.)
ad 12) prodejna Dvořáková - el.energie (1.200Kč/měs.)
ad 13) refundace mzdy - zastupitelstvo
ad 14) Kooperativa - pojištění odpovědnosti zastupitelů obce
ad 15) školení - zastupitelstvo
ad 16) refundace mzdy - člen volební komise (volby do Evropského parlamentu)
ad 17) odměny (volby do Evropského parlamentu)
ad 18) refundace Z+S poj. - člen volební komise (volby do Evropského parlamentu)
ad 19) propagační materiál (volby do Evropského parlamentu)
ad 20) cestovní příkaz (volby do Evropského parlamentu)
ad 21) stravné - volební komise (volby do Evropského parlamentu)
ad 22) odměny nezastupitelů + Kadlecová (leden-duben)
ad 23) instalace+doprava (klimatizace)
ad 24) zálohy na el.energii kancelář (Levín 110Kč/měs. + Olešnice 920Kč/měs.)
ad 25) školení - účetní
ad 26) klimatizace
ad 27) Kooperativa - pojištění podnikatelských rizik
ad 28) převod peněz z BÚ do pokladny
ad 29) DPPO r.2018
V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli).
Schváleno usnesením: 5/32-2019
Zpracoval: Kadlecová Michaela

Na zasedání dne: 19.06.2019
dne: 25.06.2019
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