Zápis z 8. zasedání zastupitelstva
obce Olešnice
konaného dne 29. 4. 2020 od 18:00 hodin v sále Kulturního domu.
Přítomní členové zastupitelstva: Lukáš Brábník, Tomáš Bříza, Zbyněk Dvořák,
Michal Jindra, Lenka Müllerová, Petr Podnecký, Pavel Procházka
Zasedání zastupitelstva zahájil v 18.05 hod. starosta obce a současně sdělil,
že ze zasedání zastupitelstva je pořizován audiozáznam spolu s obrazovým
záznamem prezentace, 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. 3. 2020, nato bylo zasedání zrušeno z důvodu pandemie coronaviru a
vyhlášení nouzového stavu. Informace o zasedání zastupitelstva byla poté znovu
vyvěšena 22.4.2020, 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 pí Lenka Müllerová a p. Lukáš Brábník
Starosta informoval, že zápis z minulého zasedání zastupitelstva, konaného
dne 18. 12. 2019, schválili jeho ověřovatelé 29. 12. 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 sedm zastupitelů a konstatoval, že
je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Starosta poté přistoupil k návrhu programu zasedání:
Návrh programu:
1) Schvalování závěrečného účtu obce a účetní závěrky za rok 2019
2) Delegace na Vanou hromadu VAK Hradec Králové
3) Rozhodnutí o přidělení dotace vyhlášené obcí Olešnice
4) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Olešnice na zajištění dopravní
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5)
6)
7)
8)

obslužnosti veřejnou linkovou dopravou
Nákup požární nádrže
Žádost o finanční dar pro zřízení Baby Boxů
Informace starosty
Diskuze
K návrhu programu v rozpravě nikdo nevystoupil. Proto starosta navrhl toto:

Usnesení č. 8/52-2020: „Zastupitelstvo obce schvaluje tento navržený pořad
jednání:
1) Schvalování závěrečného účtu obce a účetní závěrky za rok 2019
2) Delegace na Vanou hromadu VAK Hradec Králové
3) Rozhodnutí o přidělení dotace vyhlášené obcí Olešnice
4) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Olešnice na zajištění dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou
5) Nákup požární nádrže
6) Žádost o finanční dar pro zřízení Baby Boxů
7) Informace starosty
8) Diskuze“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
pro
pro
pro
pro
Usnesení č. 8/52-2020 bylo přijato.

Müllerová
pro

Podnecký
pro

Procházka
pro

Bod 1. – Schvalování závěrečného účtu obce a účetní závěrky za rok 2019
Starosta zmínil, že návrh závěrečného účtu obce byl zveřejněn na webových
stránkách obce a na úřední desce od konce února a měl každý možnost se s ním
seznámit každý. Starosta uvedl, že za loňský rok obec ušetřila asi 2,5 milionu
korun a vyzval zastupitele k dotazům. Dotazy nikdo neměl a tak ještě ve
stručnosti seznámil zastupitele a veřejnost s důvody navýšení příjmů i výdajů
obce a také s výsledkem závěrečného přezkoumání obce, kdy po několika letech
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky ve vedení obce a poděkoval účetní sl.
Kadlecové za bezvadné vedení účetnictví.
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Do rozpravy se nikdo nepřihlásil a proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 8/53-2020: „Zastupitelstvo obce schvaluje způsob plnění rozpočtu
a závěrečný účet za rok 2019 včetně závěrů Zprávy o výsledcích přezkoumání
hospodaření obce za rok 2019 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 2019 s výrokem „bez výhrad“.“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
pro
pro
pro
pro
Usnesení č. 8/53-2020 bylo přijato.

Müllerová
pro

Podnecký
pro

Procházka
pro

Bod 2. – Delegace na Valnou hromadu VAK Hradec Králové
Starosta připomněl, že určení delegáta na valnou hromadu se koná
každoročně a že usnesení je součástí prokázání se delegáta na valné hromadě
VAK. Valná hromada by se měla konat 3.6.2020 a zatím nebyla z hlediska současné
situace s koronavirem odvolána. Navrženým delegátem, s jeho souhlasem, je
zastupitel pan Michal Jindra.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil a zastupitelé návrh podpořili. Proto
starosta navrhl toto:
Usnesení č. 8/54-2020: „Zastupitelstvo obce Olešnice deleguje jako zástupce
obce na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace, a.s., konané dne
3. června 2020, 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. 8/54-2020 bylo přijato.

Müllerová
pro

Podnecký
pro

Procházka
pro

Bod 3. – Rozhodnutí o přidělení dotace vyhlášené obcí Olešnice
Starosta sdělil, že dne 18. září 2019 zastupitelstvo obce schválilo
Programovou dotaci na pokrytí části nákladů spojených se zdravotním postižením
nebo nepříznivým zdravotním stavem. Žádost do daného termínu 2. března 2020
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podala pí Vaníčková pro svoji dceru Charlotu Vaníčkovou na částečnou úhradu
pobytu v rehabilitačním středisku Klim Therapy v Klimkovicích. Nikdo jiný se
nepřihlásil.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 8/55-2020: „Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení dotace na
pokrytí části nákladů spojených se zdravotním postižením nebo nepříznivým
zdravotním stavem, schválené zastupitelstvem obce dne 18.9.2019 Usnesením č.
6-37/2019 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. 8/55-2020 bylo přijato.

Müllerová
pro

Podnecký
pro

Procházka
pro

Bod 4. – Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Olešnice na zajištění
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou
Starosta seznámil zastupitele a veřejnost s tím, že každoročně obec přispívá na
dopravní obslužnost. Jedná se o obsluhu zastávky Olešnice, náves. Nově je veden
ranní autobusový spoj pro školáky, který si hradí obec sama ze svého rozpočtu.
Žadatel: Královéhradecký kraj
Požadovaná částka: 57.310,- Kč
Účel: Dotace bude žadatelem užita k úhradě ztráty z provozování dopravní
obslužnosti nad rámec dopravní obslužnosti území Královéhradeckého kraje
veřejnou linkovou dopravou
Období: 15. 12. 2019 – 30. 6. 2020
Cena je stanovena na 34,67 Kč/km
Obec přispívá na spoje jedoucí přes zastávku Olešnice, náves = 1 km
Za dané období to je 823 spojů
Půlroční období je z důvodu výběrového řízení na dopravce
Za „školní“ spoj obec zaplatí 34.532,- Kč na pololetí
Dále starosta vysvětlil, že cena bude upravena ve vyúčtování, jelikož autobusy
v současné době jezdí v režimu školních prázdnin a celková navrhovaná cena tedy
bude o mnoho nižší.
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Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 8/56-2020: „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. 2019 – 30. 6. 2020 ve výši 57.310,- Kč.“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
pro
pro
pro
pro
Usnesení č. 8/56-2020 bylo přijato.

Müllerová
pro

Podnecký
pro

Procházka
pro

Bod 5. – Nákup požární nádrže
Starosta připomněl, že o nákupu pozemku pod bývalou požární nádrží bylo
rozhodnuto již dříve, byla i odsouhlasena cena, za kterou se má pozemek odkoupit
od Lesů ČR a připomněl i důvody, které k tomuto kroku vedly. Poznamenal, že návrh
smlouvy byl zveřejněn na webových stránkách obce a byla možnost smlouvu
nastudovat.
Dále ještě dodal informaci, že k čištění Olešnického potoka a požární
nádrže dojde v srpnu letošního roku, a to z důvodu, že dřívější čištění nepovolil
odbor životního prostředí. Sdělil, že od majitele skládky, Ing. Lásky, má slíbeno,
že nebude po obci požadovat skládkovné za vyvezené bahno z „požární nádrže“.
Do diskuse se přihlásil p. Jelínek s dotazem, co a od koho se kupuje, když
nádrž není v majetku ani obce ani Lesů ČR. Bylo vysvětleno, že se kupuje pozemek,
který patří Lesům ČR, nikoliv nádrž.
Do rozpravy se dále nikdo nepřihlásil. Proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 8/57-2020: „Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku pod
požární nádrží a souhlasí s převzetím umělého díla požární nádrže včetně
zadržovacího systému do majetku obce dle podmínek v návrhu kupní smlouvy za
cenu 23.120,- Kč bez DPH, tj. 27.975,20 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo pověřuje
starostu obce k podepsání kupní smlouvy.”
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Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
pro
pro
pro
pro
Usnesení č. 8/57-2020 bylo přijato.

Müllerová
pro

Podnecký
pro

Procházka
pro

Bod 6. – Žádost o finanční dar pro zřízení Baby Boxů
Starosta sdělil, že obec obdržela dopis se žádostí o dar na výměnu Baby
boxu v Hradci Králové s tím, že v žádosti nebyla uvedena žádná částka a dar tedy
může být v jakékoliv výši dle rozhodnutí obce – zastupitelů.
Na toto téma se rozvinula diskuse s dotazy: kolik stojí zřízení Babyboxů,
kolik stojí jejich provoz apod. Pí Müllerová k tomu sdělila, že stejným způsobem
se postupovalo při prvním zřízení Baby boxů, tedy formou darů fyzických i
právnických osob. P. Brábník vyslovil pochybnosti, aby darovaná částka šla opravdu
na danou věc, starosta sdělil, že o Baby box se stará nezisková organizace, která
postupně bude modernizovat všechny Baby boxy a tak věnovaná částka bude
použita na správnou věc. V diskusi sdělil p. Dvořák, že je spíše proti, dle jeho
názoru by se o takové věci měl postarat stát nebo zdravotní pojišťovny.
Zastupitelstvo bylo nerozhodné, a proto starosta nejprve dal hlasovat o tom, zda
vůbec poskytnout dar. Většinou hlasů se zastupitelstvo rozhodlo finančně Baby
boxy nepodpořit.
Na závěr starosta slíbil zjistit více informací o ceně Baby boxů a
transparentnosti zaslaných darů.
V souvislosti s dary ještě sdělil, že toho dne mu přišla ještě jedna žádost o
dar, a to na provoz Linky bezpečí. Po krátké diskuzi se zastupitelstvo rozhodlo
přispět částkou 1.000,- Kč.

Bod 7. – Informace starosty
a) V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
➢ bylo rozhodnuto o náhradním termínu konání Retro plesu v tuto chvíli bez určení
konkrétního dne
➢ Královéhradecký jak omezil dopravní obslužnost v rozsahu letních prázdnin
b) Ve výběrovém řízení na zhotovitele zvítězila společnost
Celková nabídková cena v Kč bez DPH
1. Stavoka Kosice, a.s.
8 967 801,81 Kč bez DPH
2. „MARHOLD + INSTAV – SDRUŽENÍ OLEŠNICE“ 8 451 078,37 Kč bez DPH
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c)

d)

e)
f)

g)

h)

3. MATEX HK s.r.o.
8 635 597,16 Kč bez DPH
4. COLAS CZ, a.s.
7 590 000,00 Kč bez DPH
5. BAUSET CZ, a.s.
8 749 974,71 Kč bez DPH
Z důvodu technických komplikací bude provedena pouze oprava stávající dešťové
kanalizace – je prováděno čištění tlakovou vodou, bude provedeno kamerové zjištění
stavu a stanovení způsobu opravy
Byl odvolán svoz nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu, náhradní termín
bude vyhlášen – pravděpodobně konec května. Místa jsou tradičně u bývalé hasičské
zbrojnice a v Levíně na návsi.
Tradiční pálení čarodějnic nebude z důvodu COVID-19 realizován
Žádost o zaplacení materiálu na zpevnění obecních ploch v ulici „U Lesa“ před domy
č.p. 125 a 101 (p. Brábník a pí Koutová) – zde si starosta vyžádal názor zastupitelů
s tím, že v současné době je mnoho lidí, kteří si prostor před domem vylepšili na
vlastní náklady a v případě vyhovění žádosti se nejméně budoucí zájemci přihlásí o
totéž. Na toto téma se rozvinula diskuse:
▪ přihlásila se pí Koutová s upřesněním, že nejde o vydláždění vjezdů ale prostor
před ploty zatravňovací pojezdové prvky. Vyslovila názor, že může být obec ráda,
že zkrášlují obec a ta se o prostory nemusí vůbec starat. Starosta opáčil, že
pokud by to majitelé vozidel nerozjezdili svými vozy, nebylo by třeba nějakého
zkrášlování. Na to pí Koutová reagovala tím, že pokud by si to majitelé nesekali,
byl by prostor „jako v džungli“. Dále došlo k podrobnému vysvětlení požadavku na
obec od p. Brábníka a pí Koutové. Na závěr se všichni zastupitelé kromě starosty
vyjádřili pro proplacení materiálu.
Průzkum ceny za obnovu travnaté plochy na fotbalovém hřišti – několik variant –
starosta nastínil několik variant, jak vylepšit povrch fotbalového hřiště, dle názoru
přítomných jsou to vyhozené peníze a je třeba se bavit o jiném využití prostoru.
Posun výstavby chodníků II etapa na rok 2022 – je třeba vybrat náhradní program
(výstavbu) – starosta navrhl dovybudovat kanalizaci v části obce „Podjáma“, na
kterou je hotový projekt.

Bod 11. – Diskuse
Starosta vyzval k diskusi k projednávaným tématům i jiným
- P. Brábník se dotázal na zapravení výkopu na silnici proti hospodě na návsi,
starosta sdělil, že má přislíben termín polovinu května
- Dále se p. Brábník dotázal na stav mostku přes potok v témže místě,
starosta vysvětlil, že oprava mostku je v jednání, a to podle toho, zda musí
či nemusí být zažádáno o stavební povolení. Dále diskuse pokračovala o tom,
zda vůbec mostek opravovat či ne.
- P. Vilímek se dotázal, zda se budou dělat nějaké zpomalovací prvky od
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Chlumce, starosta sdělil, že zpomalení tzv. zálivem bude pouze od Levína.
Dále p. Vilímek vznesl dotaz, proč nemůže být nainstalován radar, starosta
odpověděl, že obec Olešnice nemůže vést správní řízení, radar tedy musí
„posvětit“ obec s rozšířenou pravomocí, která se bude vybírání pokut
zabývat, bude vést správní řízení a pokud na to nebude mít kapacity, pak
tuto správu může odmítnout. Podmínkou je také souhlas Policie ČR. Dále
padla poznámka, že přes obec jezdí kamiony přes to, že je jejich průjezd
zakázán. Starosta reagoval, že zažádal ředitele policie o měření a kontrolu
asi před půl rokem s nulovým výsledkem. Starosta slíbil, že opět požádá
policii ČR o namátkové kontroly.
- Další dotaz přišel od p. Jelínka, zda se uvažuje o značkách zákazu zastavení
v souvislosti s výstavbou nových chodníků. Starosta odpověděl, že zákazové
značky nejsou potřeba, že dle silničního zákona je stání na chodníku
zakázané. Policie pak má možnost při stání na chodníku udělit pokutu dle
silničního zákona, při dlouhodobém stání může obec udělit pokutu za
neoprávněný zábor obecního pozemku ve výši až 25.000,- Kč.
- P. Jelínek vznesl dotaz na kovové schody na hřiště, které „zmizely“, starosta
odpověděl, že je nechal panem Samkem odstranit po dobu stavby chodníku
a jsou uskladněné v Levíně u „Pastoušky“. Po dokončení stavby chodníků a
jejich kolaudaci se po úpravě vrátí zpět na hřiště.
Starosta se dotázal na další témata do diskuse.
Do diskuse se již nikdo nepřihlásil.
Zasedání zastupitelstva starosta ukončil v 19:27 hod.
Dne 6. 5. 2020 zapsal Pavel Procházka.

Dne ________________ 2019 zápis ze zasedání zastupitelstva ověřili:

Lenka Müllerová Lukáš Brábník

-
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