Zápis z 9. zasedání zastupitelstva
obce Olešnice
konaného dne 17. 6. 2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomní členové zastupitelstva: Lukáš Brábník, Tomáš Bříza, Zbyněk Dvořák,
Michal Jindra, Lenka Müllerová, Pavel Procházka
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 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 11. 6. 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. Zbyněk Dvořák
Starosta informoval, že zápis z minulého zasedání zastupitelstva, konaného
dne 29. 4. 2020, schválili jeho ověřovatelé 15. 5. 2020, 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 a konstatoval, že
je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Starosta poté přistoupil k návrhu programu zasedání:
Návrh programu:
1) Projednání a diskuse k převodu pozemků do vlastnictví města Chlumec nad
Cidlinou v rámci protipovodňových opatření obce Lučice – host Ing. Uchytil,
starosta města Chlumec nad Cidlinou
2) Veřejnoprávní smlouva o dohledu Městské policie na dopravní situaci v obci
Olešnice
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3)
4)
5)
6)
7)

Rozpočtové opatření starosty č.1/2020 - informace
Rozpočtové opatření č. 2/2020 – schvalování
Zařazení obce do MAS (Místní akční skupiny) – nové období
Informace starosty
Diskuse
K návrhu programu v rozpravě nikdo nevystoupil. Proto starosta navrhl toto:

Usnesení č. 9/57-2020: „Zastupitelstvo obce schvaluje tento navržený pořad
jednání:
1) Projednání a diskuse k převodu pozemků do vlastnictví města Chlumec nad
Cidlinou v rámci protipovodňových opatření obce Lučice – host Ing. Uchytil,
starosta města Chlumec nad Cidlinou
2) Veřejnoprávní smlouva o dohledu Městské policie na dopravní situaci v obci
Olešnice
3) Rozpočtové opatření starosty č.1/2020 - informace
4) Rozpočtové opatření č. 2/2020 – schvalování
5) Zařazení obce do MAS (Místní akční skupiny) – nové období
6) Informace starosty
7) Diskuse“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
pro
pro
pro
pro
Usnesení č. 9/57-2020 bylo přijato.

Müllerová
pro

Podnecký
x

Procházka
pro

Bod 1. – Projednání a diskuze k převodu pozemků do vlastnictví města
Chlumec nad Cidlinou v rámci protipovodňových opatření obce
Lučice – host Ing. Uchytil, starosta města Chlumec nad Cidlinou
Starosta uvedl, že město Chlumec nad Cidlinou má záměr vytvořit
protipovodňová opatření u obce Lučice. Sdělil, že ke svému záměru potřebuje
součinnost naší obce, a to v převedení části pozemků do vlastnictví města
Chlumce, aby město mohlo požádat o dotaci na tuto akci. Dále sdělil, že jako host
na zasedání se dostavil starosta města Chlumce, který může vše podrobně
vysvětlit a také odpovídat na případné dotazy. Proto nechal hlasovat zastupitele
obce o vystoupení starosta města na veřejném zasedání, které bylo šesti hlasy
schváleno. Dále starosta předal slovo starostovi města Chlumec nad Cidlinou. Ten
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pak v širším měřítku představil záměr města Chlumce o akci protipovodňových
opatření u obce Lučice. Vysvětlil souvislosti s potřebou vlastnictví části pozemků
obce Olešnice a dotačním titulem. Přislíbil také, že po uplynutí doby udržitelnosti
se veškerý majetek obci vrátí, což bude zaneseno do budoucí darovací smlouvy.
Starosta pak poděkoval za vystoupení a otevřel diskusi. V rámci diskuse se
projevila obava, aby si na převod majetku zpět obci po uplynutí doby udržitelnosti
někdo vzpomněl.
Dále v rámci diskuse starosta Města Chlumec přislíbil jako reciprocitu
schválení záměru spolupráci městské policie v oblasti dopravy. Po dotazu
zastupitele, pana Dvořáka, zda městská policie bude měřit i rychlost, starosta
města přislíbil, že se pokusí vyjednat „měřící bod“, který schvaluje policie ČR.
Po ukončení diskuse starosta navrhl toto:
Usnesení č. 9/58-2020: „Zastupitelstvo obce schvaluje záměr bezúplatného
převodu pozemků dotčených přírodě blízkým protipovodňovým opatřením stavby
„Chlumec nad Cidlinou – soubor PBPO Lučice Úprava polní cesty Lučice – západ“ v
k.ú. Olešnice nad Cidlinou, a to:
- parc. č. 699, orná půda o výměře 3.393 m2
- parc. č. 649/1, ostatní plocha o výměře 803 m2 (vzniklá na základě
geometrického plánu 273,184-166/2019 z pozemku parc. č. 649)
- parc. č. 656/2, orná půda o výměře 100 m2 (vzniklá na základě geometrického
plánu 273,184-166/2019 z pozemků parc. č. 655 a 656)
- parc. č. 660/2, orná půda o výměře 4 m2 (vzniklá na základě geometrického
plánu 273,184-166/2019 z pozemku parc. č. 660)
- parc. č. 703/2, orná půda o výměře 685 m2 (vzniklá na základě geometrického
plánu 273,184-166/2019 z pozemku parc. č. 703).
- parc. č. 42/22, lesní pozemek o výměře 29 m2 (vzniklá na základě
geometrického plánu 280,2796-6/2020 z pozemku parc. č. 42/8)
- parc. č. 189/6, ostatní plocha o výměře 674 m2 (vzniklá na základě
geometrického plánu 280,2796-6/2020 z pozemku parc. č. 189/4)
- část parc. č. 638 dle zákresu v geometrickém plánu 280,2796-6/2020
- část parc. č. 643 dle zákresu v geometrickém plánu 280,2796-6/2020
v k.ú. Olešnice nad Cidlinou
- parc. č. 1766/10, vodní plocha o výměře 96 m2 (vzniklá na základě
geometrického plánu 280,2796-6/2020 z pozemku parc. č. 1766/1)
- parc. č. 2465/2, ostatní plocha o výměře 75 m2 (vzniklá na základě
geometrického plánu 280,2796-6/2020 z pozemku parc. č. 2465)
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- parc. č. 404/28, trvalý travní porost o výměře 107 m2 (vzniklá na základě
geometrického plánu 280,2796-6/2020 z pozemku parc. č. 404/28, 404/29 a
404/30)
v k.ú. Chlumec nad Cidlinou.“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
pro
pro
pro
pro
Usnesení č. 9/58-2020 bylo přijato.

Müllerová
pro

Podnecký
x

Procházka
pro

Bod 2. – Veřejnoprávní smlouva o dohledu Městské policie na dopravní situaci
v obci Olešnice
Starosta konstatoval, že současná dopravní situace na průtahu obcí je
špatná, řidiči nedodržují stanovenou rychlost, obcí projíždějí kamiony a
v neposlední řadě, že občané parkují na chodnících, do kterých obec investuje
několik milionů na jejich opravu. Sdělil, že se domluvil se starostou města Chlumce
nad Cidlinou o využití její Městské policie ke kontrole dodržování silničního
zákona. Měla by být uzavřena veřejnoprávní smlouva, kdy za tuto službu by město
Chlumec nad Cidlinou nejméně po dobu 10 let nepožadovalo žádnou úhradu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 9/59-2020: „Zastupitelstvo obce schvaluje spolupráci Městské
policie Chlumec nad Cidlinou v oblasti silniční dopravy na území obce Olešnice a
pověřuje starostu se sepsáním veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Olešnice a
městem Chlumec nad Cidlinou.“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
pro
pro
pro
pro
Usnesení č. 9/59-2020 bylo přijato.

Müllerová
pro

Podnecký
x

Procházka
pro

Bod 3. – Rozpočtové opatření starosty č.1/2020 - informace
Starosta sdělil, že dne 20.5.2020 bylo na úřední desce zveřejněno
rozpočtové opatření starosty č. 1/2020. Rozpočtové opatření bylo provedeno z
důvodu vyšších příjmů a přeřazení některých výdajů do správných položek. Jde o
především:
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Snížení výdajů na kulturu vlivem COVID-19
Snížení výdajů za vybavení kulturního domu
Snížení výdajů na poskytnutí dotací od obce
Zvýšení výdaje za kompostéry na bioodpad
Bod 4. – Rozpočtové opatření č. 2/2020 – schvalování
Starosta seznámil zastupitele i veřejnost s návrhem rozpočtového
opatření, kdy na výdajové stránce bylo zapotřebí upravit položku za tlakové
čištění dešťové kanalizace v důsledku jejího havarijního zanesení a kamerovými
zkouškami ke zjištění stavu dešťové kanalizace. Dále pak zvýšení výdaje na
provedení prací v souvislosti přivedení elektriky ke „kiosku“ na fotbalovém hřišti
a opravou autorádia v obecním rozhlase.
Do rozpravy se přihlásil pan Jelínek s dotazem, proč bylo třeba čistit
kanalizaci (pozn. Bod 1. rozpočtového opatření). Starosta vysvětlil situaci ohledně
zjištění nemožnosti provést opravu dešťové kanalizace projektovanou technologií
a ke zjištění dalších možností bylo třeba kanalizaci vyčistit a provést kamerové
zkoušky. Podle výsledků těchto zkoušek byla pak stanovena náhradní technologie
opravy kanalizace.
Dále se do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 9/60-2020: „Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.
2/2020.“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
pro
pro
pro
pro
Usnesení č. 9/60-2020 bylo přijato.

Müllerová
pro

Podnecký
x

Procházka
pro

Bod 5. – Zařazení obce do MAS (Místní akční skupiny) – nové období
Starosta připomněl, že MAS je partnerství složené z různých sektorů a
jeho hlavní náplní je rozvoj regionu. Díky MAS mohou obce žádat i o dotace, které
by jako samostatná nemohla nikdy dostat. Připomněl také, že také díky MAS se
nyní opravuji chodníky s 95% podporou MAS.
Do rozpravy se přihlásil zastupitel, pan Brábník, s dotazem na cenu členství
v MAS. Starosta po dotazu k účetní zjistil, že členský příspěvek je 1.000,- Kč.
Dále se do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Proto starosta navrhl toto:
5

Usnesení č. 9/61-2020: „Zastupitelstvo obce Olešnice souhlasí se zařazením
území své obce do území působnosti místní akční skupiny Společná CIDLINA, z.s.
na programové období 2021 – 2027.”
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
pro
pro
pro
pro
Usnesení č. 9/61-2020 bylo přijato.

Müllerová
pro

Podnecký
x

Procházka
pro

Bod 6. – Informace starosty
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪

▪

Obec Olešnice podpořila částkou 5.000,- Kč spolku Levínek Olešnice z.s. na
výstavbu pískoviště v Levíně
Obec Olešnice podpořila částkou 5.000,- činnost Mysliveckého spolku
Obec Olešnice podpořila částkou 1.000,- Kč Linky bezpečí
Obec Olešnice podpořila částkou 1.500,- Kč modernizaci BabyBoxu v Hradci
Králové
Bylo provedeno vyčištění dešťové kanalizace a kamerové zjištění stavu – bylo
rozhodnuto o změně technologie opravy dešťové kanalizace
Při kamerových zjišťování se odhalili ty nemovitosti, které vypouštějí
neoprávněně splašky – mají se do konce srpna 2020 napojit na splaškovou
komunikaci, jinak jim bude v rámci opravy kanalizace zaslepen vývod. U dvou
nemovitostí ústně, u jedné písemně. K tomuto bodu ještě starosta sdělil, že
pro toto rozhodnutí dostal od právníka kladný posudek, je tedy právně správné.
Byl přiveden elektrický kabel ke „kiosku“ na fotbalovém hřišti, v nejbližších
dnech bude zřízen elektrický rozvaděč – pro konání kulturních akcí
V rámci rekonstrukce chodníků bude přemístěna autobusové zastávka ve
směru do Chlumce před č.p. 45 z důvodu dodržení norem a předpisů, zastávka
od Chlumce před č.p. 57 ze stejných důvodů. V rámci diskuze bylo navrhnuto
občany zachovat stávající zastávku s tím, že cestující k autobusu dojdou.
Od 26.6. bude starostu zastupovat v nutných záležitostech místostarosta ze
zdravotních důvodů.
V polovině srpna dojde k čištění Olešnického potoka a požární nádrže,
předběžná cena za čištění nádrže bude asi 60 tisíc korun. V rámci diskuse
občané tvrdili, že je to cena vysoká a odhadovali cenu kolem 15 tisíc korun.
Starosta také sdělil, že obdržel statistiku provedených kontrol Policií ČR a to,
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že od začátku roku bylo uděleno 9 pokut za překročení rychlosti, jeden řidič
byl oznámen do správního řízení a za porušení zákazu vjezdu bylo pokutováno
celkem 6 řidičů.

Bod 7. – Diskuse
Starosta vyzval k diskusi k projednávaným tématům i jiným
Do diskuse se přihlásil pan Brábník se sdělením, že před zastupiteli avizoval svoji
rezignaci na zastupitele, a to z důvodu, že nesouhlasí se způsobem vedení obce
starostou a s jeho konáním. Tento svůj krok si však rozmyslel a zůstává i nadále
zastupitelem. K tomuto se nikdo nevyjádřil.
Starosta se dotázal na další témata do diskuse.
Do diskuse se již nikdo nepřihlásil.
Zasedání zastupitelstva starosta ukončil v 19:38 hod.
Dne 19. 6. 2020 zapsal Pavel Procházka.

Dne ________________ 2019 zápis ze zasedání zastupitelstva ověřili:

Lenka Müllerová Zbyněk Dvořák -
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