Zápis z 6. zasedání zastupitelstva
obce Olešnice
konaného dne 18. 9. 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomní členové zastupitelstva: Lukáš Brábník, Tomáš Bříza, Michal Jindra, Pavel
Procházka, Klára Svobodová, omluveni Zbyněk Dvořák, 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 10. 9. 2019, nadto byla pozvánka vyhlášena obecním rozhlasem, oznámení bylo
publikováno i na webu obce a sociální síti Facebook. 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 Lukáš Brábník
Starosta informoval, že zápis z minulého zasedání zastupitelstva, konaného
dne 19. 6. 2019, schválili jeho ověřovatelé 28. 6. 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 pět zastupitelů, omluveni byli
zastupitelé Zbyněk Dvořák a Petr Podnecký a konstatoval, že je zastupitelstvo
usnášeníschopné.
Starosta poté přistoupil k návrhu programu zasedání:
Návrh programu:
1) Stanovení inventarizační komise
2) Programová dotace na pokrytí části nákladů spojených se zdravotním
postižením nebo nepříznivým zdravotním stavem
3) Dodatek č.1 ke smlouvě o dopravní obslužnosti obce
4) Žádost o změnu územního plánu
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5) Vyřazení silnic ze silniční sítě KHK – projednání převodu obci
6) Informace starosty
a) Informace z dílčího přezkoumání obce
b) dotace na dopravně bezpečnostní opatření – chodníky na Račanech
c) možnost separovaného odpadu na papír k domu s dotací
d) nová legislativa v odpadovém hospodářství – sběr domácích olejů
e) svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
f) výsledky jednání o vyčištění Olešnického rybníku a potoku
g) informace o cenách projektu na revitalizaci fotbalového hřiště
h) opravy staršího rideru
7) Diskuze
K návrhu programu v rozpravě nikdo nevystoupil. Proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 6/35-2019: „Zastupitelstvo obce schvaluje tento navržený pořad
jednání:
1) Stanovení inventarizační komise
2) Programová dotace na pokrytí části nákladů spojených se zdravotním
postižením nebo nepříznivým zdravotním stavem
3) Dodatek č.1 ke smlouvě o dopravní obslužnosti obce
4) Žádost o změnu územního plánu
5) Vyřazení silnic ze silniční sítě KHK – projednání převodu obci
6) Informace starosty
a) Informace z dílčího přezkoumání obce
b) dotace na dopravně bezpečnostní opatření – chodníky na Račanech
c) možnost separovaného odpadu na papír k domu s dotací
d) nová legislativa v odpadovém hospodářství – sběr domácích olejů
e) svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
f) výsledky jednání o vyčištění Olešnického rybníku a potoku
g) informace o cenách projektu na revitalizaci fotbalového hřiště
h) opravy staršího rideru
7) Diskuze„
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
pro
pro
x
pro
Usnesení č. 6/35-2019 bylo přijato.
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Podnecký Procházka Svobodová
x
pro
pro

Bod 1. – Stanovení inventarizační komise
Starosta sdělil, že při poslední kontrole bylo kontrolou zjištěno nesprávné
provedení inventury a také pozdní provedení inventury a také neměly potřebné
podpisy. Proto je zapotřebí s inventurami začít dříve tak, aby byly včas dokončeny
se všemi náležitostmi.
Starosta konstatoval, že již při zveřejňování podkladů oslovil zastupitele se
svým návrhem na obsazení v inventarizační komisi stejném, jako v minulém roce.
Představil tedy jmenovitě členy dílčí inventarizační komise č.1 a 2. dále starosta
vyzval k rozpravě, popř. k dalším návrhům.
Do rozpravy se přihlásil pan Brábník s dotazem, do kdy musí být inventury
hotové, starosta sdělil, že musí být hotové do konce letošního roku. Dále ještě
doplnil informací, že z důvodu přechodu na nový účetní software byl hmotný
majetek přečíslován a v průběhu inventur by měl být také polepen novými
inventurními štítky.
Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil. Proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 6/36-2019: „Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na složení
inventarizační komise ve složení:
DIK 1 – Pavel Procházka, Tomáš Bříza, Petr Podnecký
DIK 2 – Michal Jindra, Zbyněk Dvořák, Jiří Freika“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
zdržel
pro
x
pro
Usnesení č. 6/36-2019 bylo přijato.

Podnecký Procházka Svobodová
x
pro
pro

Bod 2. – Programová dotace na pokrytí části nákladů spojených se
zdravotním postižením nebo nepříznivým zdravotním stavem
Starosta informoval, že účel a důvod vyhlášení této dotace se proti minulým
letům nezměnila a že o dotaci může požádat kterýkoliv občan obce. Zdůraznil, že
je to pomoc těm, kteří z nějakých důvodů nedostanou pomoc od sociálních služeb,
zdravotní pojišťovny apod. připomněl, že se jedná o pomoc občanům, nikoli
příspěvek jakékoliv organizaci a uvedl příklady k poskytování dotace.
Dále sdělil, že navrhuje pouze zvýšit vyhrazenou částku na tyto dotace v rozpočtu
obce a to na 90.000,- Kč a to z toho důvodu, aby bylo možno spravedlivě rozdělit
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i maximální částku dotace až pro tři uchazeče. Upozornil ale také na to, že tato
částka nemusí být vyčerpána, jak tomu bylo i v minulých letech.
Starosta dále vyzval k rozpravě.
Do rozpravy se přihlásil pan Brábník s poznámkou, že by se měla dotace vyplácet
i na součet potřeb žadatele – vyslovil příklad, že by teoreticky mohl žadatel
dostat 20 tisíc na lázně a 10 tisíc na zdravotní pomůcku, s čímž starosta souhlasil.
Dále se přihlásila pí Svobodová a vyslovila názor, že by se měli oslovit ti občané,
kteří tuto pomoc potřebují a aby jim obec svoji nabídku pomoci vysvětlila.
Další dotaz vznesl pan Bříza, zda je tato výzva zveřejněna. Starosta sdělil, že
výzva bude vyvěšena na „kamenné“ i elektronické Úřední desce, navíc bude o
dotaci v zápisu ze zasedání zastupitelstva.
Pan Jindra vyslovil názor, že by se měla vyhlášená dotace zveřejnit ještě místním
rozhlasem.
Dále se k diskuzi připojil občan pan Jelínek s dotazem, kdo navrhnul nebo schválil
navýšení dotace. Starosta mu vysvětlil, že nejde o navýšení dotace, dotace bude
stále stejná a to do maximální výše 30.000,- Kč. Jediné co se zvyšuje, tak je
položka v rozpočtu obce a důvod jejího zvýšení přednesl.
Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil. Proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 6/37-2019: „Zastupitelstvo obce vyhlašuje programovou dotaci na
pokrytí části nákladů spojených se zdravotním postižením nebo nepříznivým
zdravotním stavem na rok 2020 ve znění, které je přílohou č. 1 Zápisu z 6.
zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
pro
pro
x
pro
Usnesení č. 6/37-2019 bylo přijato.

Podnecký Procházka Svobodová
x
pro
pro

Bod 3. – Dodatek č.1 ke smlouvě o dopravní obslužnosti obce
Starosta oznámil, že u ranního autobusového spoje byla zavedena zkušební
jízda přes zastávku na návsi Olešnice. Zkušební jízda byla zavedena na žádost
obce a to na období duben až srpen 2019. Protože v té době byla uzavřena
křižovatka v Chlumci nad Cidlinou a autobusy jezdily odklonovou trasou, přijížděli
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k železniční stanici hodně zpožděné. To mohl být důvod k nepoužívání tohoto
spoje občany Olešnice. Proto byla tato zkušební doba prodloužena do poloviny
prosince a po vyhodnocení využívání této linky na zastávce na návsi dojde
k rozhodnutí, zda toto spojení zachovat nebo zrušit. Dodatek č.1 řeší navýšení
dotace na obsluhu obce právě o tuto dobu prodloužení zkušební doby.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 6/38-2019: „Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové, IČ 70889546, o udělení
individuální dotace k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti nad rámec
dopravní obslužnosti území Královéhradeckého kraje veřejnou linkovou dopravou
pro období 9. 12. 2018 – 14. 12. 2019 ve výši 41.847,- Kč ve znění dodatku č.1 ke
Smlouvě o poskytnutí dotace na veřejnou linkovou dopravu.“
Po přečtení návrhu Usnesení se ještě jednou starosta všech zastupitelů
zeptal, zda návrhu usnesení rozumí. Poté nechal o návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
pro
pro
x
pro
Usnesení č. 6/38-2019 bylo přijato.

Podnecký Procházka Svobodová
x
pro
pro

Bod 4. – Žádost o změnu územního plánu
Starosta sdělil, že pan Šobr, majitel pozemku 816 v kú Olešnice nad Cidlinou, podal
žádost na změnu územního plánu z důvodu legalizace jeho stavby na tomto
pozemku.
Starosta se v době mezi podáním žádosti a zasedáním zastupitelstva informoval
o pravděpodobnosti uskutečnění změny v územním plánu a zjistil na
Královéhradeckém kraji, že tuto změnu neodsouhlasí. Tuto skutečnost starosta
telefonicky žadateli oznámil, ten však svoji žádost nevzal zpět. Proto je třeba o
této žádosti rozhodnout v zastupitelstvu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 6/39-2019: „Zastupitelstvo obce schvaluje žádost pana Jiřího
Šobra na změnu územního plánu na pozemcích 816, k.ú. Olešnice nad Cidlinou,
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jehož je majitelem, a to za podmínek, že veškeré náklady na realizaci změny
územního plánu budou hrazeny žadatelem o změnu územního plánu. Veškeré
administrativní úkony provede obec Olešnice v souladu s platnými zákony.“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
proti
zdržel
x
proti
Usnesení č. 6/39-2019 nebylo přijato.

Podnecký Procházka Svobodová
x
proti
zdržela

Bod 5. – Vyřazení silnic ze silniční sítě KHK – projednání převodu obci
Starosta představil žádost Správy silnic Královéhradeckého kraje na bezúplatné
převedení silnice III/32722h do majetku obce. Jedná se o dva úseky silnice, kdysi
rozdělené stavbou dálnice, která vedla z Levína do Pamětníka.
Tyto dva úseky silnice, přičemž jeden se nachází částečně na pozemkové parcele
v majetku naší obce (p.p.č. 593 v k.ú. Olešnice nad Cidlinou), nesplňují parametry
silnice III. třídy a budou vyřazeny ze silniční sítě Královéhradeckého kraje.
V případě zájmu o tyto silnice, existují omezující podmínky, které jsou důležité
pro převod a musí být ZO schválena (obec nesmí silnici po dobu deseti zcizit).
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 6/40-2019: „Zastupitelstvo obce nesouhlasí s převodem silnice
III/32722 do majetku obce.”
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
pro
pro
x
pro
Usnesení č. 6/40-2019 bylo přijato.

Podnecký Procházka Svobodová
x
pro
pro

Bod 6. – Informace starosty
a) Informace z dílčího přezkoumání obce – první pololetí bez závad
b) dotace na dopravně bezpečnostní opatření – chodníky na Račanech:
dotace přidělena, čeká se jen na oficiální oznámení
c) možnost separovaného odpadu na papír k domu s dotací – téma k diskuzi
zavést popelnici na papír k domu
d) nová legislativa v odpadovém hospodářství – sběr domácích olejů; návrh
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e)
f)

g)
h)

k diskuzi na sběrnou nádobu na oblečení (textil)
svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu – 12.10.2019
výsledky jednání o vyčištění Olešnického rybníku a potoku – na vyčištění
Olešnického rybníku si počkáme, soukromým společnostem se nedává
dotace
informace o cenách projektu na revitalizaci fotbalového hřiště –
předběžná cena projektu 12-15 tisíc
opravy staršího rideru – prasklý rám

Diskuze
- pan Brábník informoval o stavu omezení pravomoci starosty k nakupování
s tím, že to není jednoduchá záležitost a že je potřeba změnit směrnice a
že na tom ještě pracuje
- starosta se dotázal pana Břízy, jak je na tom s přípravou směrnice či
provozním řádem fotbalového hřiště; pan Bříza na tom pracuje a první návrh
dodá zastupitelům k vyjádření do konce září. Dále se rozvinula diskuze o
používání fotbalového hřiště.
- dále pan Jelínek navrhnul, aby se obec pokusila posunout školní autobus tak,
aby přijížděl do Chlumce cca v 7:30 – 7:40 hod z důvodu, že škola otevírá
až v 7:45 a děti musí hlavně v zimě čekat až 45 minut venku v zimě –
starosta přislíbil, že se tím bude zabývat
- dále pan Jelínek vyslovil názor, že sekání trávy „na vysoko“ nemá význam,
protože to sekačka neposeká, tráva spíše lehne a sekání pak není vidět a je
tím zbytečné
- dále pan Jelínek poukazoval na zavážení příkopu u novostaveb, na špatně
opravenou silnici po výkopu
Na to se přihlásila o slovo pí Svobodová a oznámila svoji rezignaci na zastupitele
obce. Svoji rezignaci odůvodnila tím, že ji práce zastupitele nedává smysl.
Důvodem tomu je dle pí Svobodové pasivní přístup zastupitelů a to, že obec nemá
žádnou vizi. Dále pí Svobodová svůj důvod k odstoupení rozvinula do podrobnějších
věcí.
K tomuto se vyjádřil pouze starosta, který se s některými vyjádřeními pí
Svobodové ztotožnil. Starosta vyzval zastupitele k vyjádření, nikdo se nepřihlásil.
Proto starosta poděkoval za práci, kterou pí Svobodová pro obec a její občany
udělala a vyjádřil přání o další spolupráci s ní až už jako soukromé osoby tak i jako
zakladatelky spolku Levínek Olešnice.
7

Starosta se dotázal na další témata do diskuze.
Do diskuze se již nikdo nepřihlásil.
Zasedání zastupitelstva starosta ukončil v 19:30 hod.

Dne 25. 9. 2019 zapsal Pavel Procházka.

Dne 27. 9. 2019 zápis ze zasedání zastupitelstva ověřili:

Michal Jindra
Lukáš Brábník
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Obec Olešnice
čp. 44, 503 51 Olešnice

VYHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ DOTACE
Obec Olešnice jako poskytovatel dotace zveřejňuje dle § 10c odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, programovou dotaci na pokrytí části nákladů spojených
se zdravotním postižením nebo nepříznivým zdravotním stavem
a) Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty
Účelem dotace je pokrytí části jednorázových nákladů spojených s prudkým zhoršením zdravotního
stavu nebo souvisejících s dlouhodobým tělesným postižením žadatele, zejména výdajů na zdravotní
potřeby a léčebné postupy.
b) Důvody podpory stanoveného účelu
Důvodem podpory je zmírnění hmotných dopadů prudkého zhoršení zdravotního stavu či
dlouhodobého tělesné postižení na finanční situaci žadatele a osob sdílejících s ním společnou
domácnost.
c) Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu
stanoveného účelu
Na tuto programovou dotaci se pro rok 2020 z rozpočtu obce vyčleňují finanční prostředky v
maximální výši 90.000,- Kč.
d) Maximální a minimální výše dotace
Žadateli může být poskytnuta dotace maximálně ve výši 30.000 Kč, minimální výše dotace se
nestanovuje.
e) Okruh způsobilých žadatelů
Způsobilými žadateli jsou fyzické osoby, které mají v době podání žádosti trvalý pobyt v obci
Olešnice.
f)

Lhůta pro podání žádosti
Lhůta pro podání žádostí začíná běžet dnem 1. 12. 2019 a končí dnem 2. 3. 2020. Žádosti se podávají
na podatelnu Obecního úřadu Olešnice. Žádost musí být na podatelnu doručena nejpozději do
uvedeného termínu, nepřihlíží se k případnému datu podání k poštovní přepravě. Mimo uvedený
termín není možné o programovou dotaci žádat.

g) Kritéria pro hodnocení žádosti
Žádosti musí odpovídat vyhlášené programové dotaci. Bude posuzováno naplnění účelu uvedeného
v bodu a). Žadatel v žádosti zdůvodní potřebu poskytnutí dotace včetně finanční důvodnosti a doloží
doklady prokazující závažnost tělesného postižení nebo prudkou změnu zdravotního stavu.
h) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
O žádostech bude rozhodnuto hromadně na nejbližším zasedání zastupitelstva obce po uplynutí
lhůty pro podání žádostí.
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i)

Podmínky pro poskytnutí dotace
Finanční příspěvek bude poskytnut na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
v níž budou stanoveny podmínky čerpání finančních prostředků včetně závěrečného vyúčtování. Na
poskytnutí programové dotace není právní nárok.

j)

Vzor žádosti
Vzor žádosti je uveden v příloze č. 1 tohoto vyhlášení.
Tuto programovou dotaci schválilo zastupitelstvo Obce Olešnice na svém zasedání dne 18. 9. 2019
usnesením č. 6/37-2019.

V Olešnici dne: 19. 9. 2019

Pavel Procházka
starosta obce

Příloha č. 1 k vyhlášení programové dotace

Obec Olešnice
čp. 44, 503 51 Olešnice

ŽÁDOST O POSKUTYNUTÍ PROGRAMOVÉ DOTACE
na pokrytí části nákladů spojených se zdravotním postižením nebo nepříznivým zdravotním
stavem

Jméno a příjmení, tituly:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Požadovaná výše dotace:
Zdůvodnění žádosti:

Zdůvodnění výše žádané částky:

Připojené doklady o zdravotním stavu
a stanovisko lékaře k žádosti o dotaci:

Pokud prostor v žádosti nedostačuje, rozepište potřebné na samostatný list papíru.
V

dne

podpis

