Zápis z 12. zasedání zastupitelstva
obce Olešnice
konaného dne 17. 3. 2021 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomní členové zastupitelstva: Lukáš Brábník, Tomáš Bříza, Zbyněk Dvořák, Michal
Jindra, Lenka Müllerová, Petr Podnecký, Pavel Procházka
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 9. 3. 2021, nadto byla
pozvánka vyhlášena obecním rozhlasem, oznámení bylo publikováno i na webu obce a
sociální síti Facebook a zprávou SMS. Spolu s informací byly způsobem uvedeným
v Jednacím řádu zastupitelstva poskytnuty podklady k navrženým bodům jednání.
Ověřovateli zápisu byli určeni p. Lukáš Brábník a p. Zbyněk Dvořák
Starosta informoval, že zápis z minulého zasedání zastupitelstva, konaného dne
16. 12. 2021, schválili jeho ověřovatelé 22. 12. 2021, 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
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

programu:
Schvalování Závěrečného účtu obce za rok 2020 a účetní závěrky
Delegace na Vanou hromadu VAK Hradec Králové
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Olešnice na zajištění dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou
Prominutí nájmu Hostinci Na Kopečku za 1. pololetí 2021
Konečné vyúčtování kanalizačních přípojek
Žádost o dotaci na provoz sociální služby na rok 2021
Schvalování pasportu místních komunikací
Žádost o změnu Územního plánu obce Olešnice – podnikatelský záměr pana
Faltýnka
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9) Informace starosty
10) Diskuze
K návrhu programu v rozpravě nikdo nevystoupil. Proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 12/84-2021: „Zastupitelstvo obce schvaluje tento navržený pořad
jednání:
1) Schvalování Závěrečného účtu obce za rok 2020 a účetní závěrky
2) Delegace na Vanou hromadu VAK Hradec Králové
3) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Olešnice na zajištění dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou
4) Prominutí nájmu Hostinci Na Kopečku za 1. pololetí 2021
5) Konečné vyúčtování kanalizačních přípojek
6) Žádost o dotaci na provoz sociální služby na rok 2021
7) Schvalování pasportu místních komunikací
8) Žádost o změnu Územního plánu obce Olešnice – podnikatelský záměr pana
Faltýnka
9) Informace starosty
10) Diskuze“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
pro
pro
pro
pro
Usnesení č. 12/84-2021 bylo přijato.

Müllerová
pro

Podnecký
pro

Procházka
pro

Bod 1. – Schvalování Závěrečného účtu obce za rok 2020 a účetní závěrky
Starosta sdělil, že Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen dle zákona nejméně 15
dní před projednáváním na kamenné úřední desce, v plné verzi pak na webové stránce
obce a že všichni se měli možnost seznámit s návrhem i detailně. Výsledek hospodaření
pak starosta přečetl nahlas a upozornil, že proti plánovanému rozpočtu obec ušetřila asi
3 miliony korun. Dále starosta seznámil s finanční situací obce na účtech na konci roku
2019 a také na konci roku 2020. Seznámil také s důvody nižších příjmů ale také nižších
výdajů oproti schválenému rozpočtu. Dále starosta seznámil s výsledky přezkoumání
obce, kde byly zjištěny vážné nedostatky, tyto nedostatky následně vysvětlil, čím byly
způsobeny.
Dále se do rozpravy nikdo nepřihlásil, proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 12/85-2021: „Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku a závěrečný
účet obce za rok 2020 včetně závěrů Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce
za rok 2020 se zjištěním závažných chyb a nedostatků a opatření k nápravě chyb a
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nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 s
výrokem „s výhradami“.“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
zdržel
pro
zdržel
pro
Usnesení č. 12/85-2021 bylo přijato.

Müllerová
pro

Podnecký
pro

Procházka
pro

Bod 2. – Delegace na Valnou hromadu VAK Hradec Králové
Starosta sdělil, že se jedná o každoroční schvalování kandidáta na valnou hromadu,
kdy se kandidát musí prokázat Usnesením zastupitelů. Jako dobrovolník se přihlásil pan
Jindra.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 12/86-2021: „Zastupitelstvo obce Olešnice deleguje jako zástupce obce
na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace, a.s., konané dne 2. června
2021, 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. 12/86-2021 bylo přijato.

Müllerová
pro

Podnecký
pro

Procházka
pro

Bod 3. – Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Olešnice na zajištění
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou
Starosta připomněl, že obec přispívá na linkovou dopravu autobusů v rámci jízdy
autobusu přes náves a také celou jízdu „školního“ autobusu. Dále upozornil, že na letošní
rok došlo k navýšení ceny za km téměř o 4 koruny na cenu 38.51 Kč. Přestože se očekává
změna dopravní organizace ve smyslu jízd pravidelných linek přes náves a časovému
posunu jízd autobusů, kdy už nebude třeba dotovat, tento termín se Středočeským
krajem neustále posouvá, v tuto chvíli na začátek července. Díky tomuto oddalování
Královéhradecký kraj vypočítal dotaci na celý rok s tím, že splatnost dotace byla
navržena na září 2021. Tím dala možnost v případě realizování změn v autobusové
dopravě navrhnout dodatek ke smlouvě s tím, že bude naúčtována už jen realizovaná
doprava. Dále starosta představil částku k dotaci a z toho platbu na školní autobus na
žádost obce. Dále také sdělil, že za loňský rok Královéhradecký kraj vrátil částku
24.754,- Kč, tedy za loňský rok poskytla naše obec dotaci ve výši 81.787,- Kč.
K diskuzi se přihlásil pan Brábník s dotazem na období vyúčtování, starosta sdělil,
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že toto období je vždy ohraničené změnou jízdního řádu, tedy 13.12.2020 až 11.12.2021.
Dále pan Brábník namítl, že školní autobus nejezdí, starosta opět vysvětlil, že částka se
vypočítává dle pravidelného jízdního řádu a ve vyúčtování pak je skutečný počet jízd a
přebytek Královéhradecký kraj vrátí na obecní účet.
Dále se do rozpravy nikdo nepřihlásil, proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 12/87-2021: „Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Královéhradeckého
kraje o udělení individuální dotace k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti
nad rámec dopravní obslužnosti na území Královéhradeckého kraje veřejnou linkovou
dopravou pro období 13. 12. 2020 – 11. 12. 2021 ve výši 141.293,- Kč.“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
pro
pro
pro
pro
Usnesení č. 11/87-2021 bylo přijato.

Müllerová
pro

Podnecký
pro

Procházka
pro

Bod 4. – Prominutí nájmu Hostinec Na Kopečku za 1. pololetí 2021
Starosta uvedl, že díky vládním nařízením je hostinec stále uzavřený a v tuto chvíli
je jasné, že se hned tak otevírat nebude. Proto starosta navrhl úlevu ve výši půlročního
nájemného.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 12/88-2021: „Zastupitelstvo obce souhlasí s prominutím nájemného pro
Hostinec Na Kopečku za 1. pololetí roku 2021 ve výši 6.000,- Kč.“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
pro
pro
pro
pro
Usnesení č. 12/88-2021 bylo přijato.

Müllerová
pro

Podnecký
pro

Procházka
pro

Bod 5. – Konečné vyúčtování kanalizačních přípojek
Starosta zrekapituloval, jak občané platili své přípojky, tedy jak vznikly jednotlivé
ceny přípojek. Připomněl, že cena dotované přípojky byla odvozena z průměrné ceny, tedy
podílem celkového objemu peněz vydaných na výstavbu přípojek k počtu vybudovaných
přípojek. Cena nedotované přípojky pak byla odvozena od ceny průměrného metru
přípojky násobena skutečnou délkou dané přípojky. Třetí variantou pak byla skutečná
cena přípojky, která byla přičtena k ceně pozemku, který obec prodala zájemcům.
Protože se použilo několik způsobů výpočtu, nikdy není možné, aby součet cen
jednotlivých přípojek se rovnal skutečně vynaložené částce. Z tohoto důvodu
4

v účetnictví nebylo možno přiřadit 150.317,44 Kč. Starosta informoval, že jako jediná
možnost se tedy jeví varianta „rozpustit“ tuto částku mezi dotované přípojky jako dar,
tj. částka 2.348,71 na jednu přípojku.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, starosta tedy přečetl návrh usnesení a opět vyzval
k diskuzi. V další diskuzi zazněl názor, že při takovémto usnesení by mohli občané přijít
a požadovat tento dar. Starosta tedy vyzval zastupitele k návrhu na úpravu znění
usnesení. Ústy pana Jelínka, pana Brábníka padly návrhy na změnu usnesení, starosta
z těchto návrhů sepsal nový návrh usnesení, které přečetl.
Dále se do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 12/89-2021: „Zastupitelstvo obce souhlasí s darem pro každého
jednotlivého majitele kanalizační přípojky, který v době schválení dotace měl nárok na
dotaci, ve výši 2.348,71 Kč. Touto částkou byla navýšena hodnota přípojky, obdarovaný
nemá nárok na výplatu peněz.“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
zdržel
pro
zdržel
pro
Usnesení č. 12/89-2021 bylo přijato.

Müllerová
pro

Podnecký
zdržel

Procházka
pro

Bod 6. – Žádost o dotaci na provoz sociální služby na rok 2021
Starosta sdělil, že každá obec je povinná se postarat o své občany. Malé obce si
to však nemohou dovolit a tak většinou větší obce zakládají neziskové organizace, které
se starají o nemohoucí občany nad rámec zdravotního pojištění. Požadavek
Královéhradeckého kraje je, aby obec přispívala alespoň 3,1 % z příjmů obce, v opačném
případě ponižuje svoje krajské dotace. Dále starosta představil situaci v sociálních
službách a to náklady na sociální služby a příspěvky kraje, města Chlumce a okolních obcí.
Náklady na sociální péči však rostou a město Chlumec už nestačí na tyto služby přispívat.
Je třeba říci, že těchto služeb využívají i občané okolních obcí, přestože na tuto službu
příslušná obec nepřispívá. Proto se zástupci obcí dohodli se sociální službou a městem
Chlumec dohodli na pravidelné dotaci. Tato se bude skládat ze dvou částek. První bude
paušální částkou a to 50,- Kč na osobu a rok, druhá část platby pak bude vyúčtována na
konci roku a to 300,- Kč na osobu a měsíc, kdy byly služby vyúčtovány. Tato druhá položka
je však omezená maximální částkou 20.000,- Kč za rok. Na schůzce byla přítomna i pí
Müllerová a starosta ji vybídl k případnému doplnění. Müllerová jen doplnila, že tento
systém již několik let funguje na Novobydžovsku. Dále se rozvinula všeobecná diskuze o
poskytovaných službách a o tom, že by obec měla občanům sdělit, jaké mají možnosti.
Dále se do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Proto starosta navrhl toto:
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Usnesení č. 12/88-2021: „Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Olešnice Středisku sociálních služeb v Chlumci nad Cidlinou na službu sociálních
potřeb obyvatelům Olešnice a to paušální částkou 19.051,- Kč a částkou 300,- Kč na
klienta a měsíc, max. ve výši 20.000,- Kč za rok 2021. Pohyblivá částka bude vyúčtována
na základě skutečnosti a to nejpozději do 31.12.2021. Dotace smí být použita pouze na
krytí výdajů souvisejících s rozpočtem projektu a činností organizace.“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
pro
pro
pro
pro
Usnesení č. 12/88-2021 bylo přijato.

Müllerová
pro

Podnecký
pro

Procházka
pro

Bod 7. – Schvalování pasportu místních komunikací
Starosta sdělil, že zpracování a vedení pasportu místních a účelových komunikací
vychází ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Mít tento pasport je
důležité v několika ohledech. Může se podle pasportu plánovat údržba komunikací, ale
také hlavně je to zásadní podmínka při přidělování dotací na stavby či opravy komunikací.
Na základě následné Veřejné vyhlášky a na základě vyhlášení pasportu pak může dojít
k přepisu komunikací v majetku státu do majetku obce a obci se pak navýší majetek. Dále
starosta připomněl, že Pasport místních komunikací byl vyvěšen na webových stránkách
obce.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 12/89-2021: „Zastupitelstvo obce schvaluje Pasport místních a účelových
komunikací.“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
pro
pro
pro
pro
Usnesení č. 12/89-2021 bylo přijato.

Müllerová
pro

Podnecký
pro

Procházka
pro

Bod 8. – Žádost o změnu Územního plánu obce Olešnice – podnikatelský záměr
pana Faltýnka
Starosta připomněl, že na toto téma se diskutovalo již na minulém zastupitelstvu,
kde se žádné usnesení nepřijalo. Dále byla uskutečněna pracovní schůzka zastupitelů
s pány Faltýnkovými, kde o trochu více přiblížili svoje záměry. Přestože se zastupitelům
projekt líbil, fakt, že pozemky vlastní pan Peták jim hodně vadil na základě špatných
zkušeností s ním.
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Starosta vyzval k další diskuzi s tím, že se může diskutovat i nad návrhem
usnesení, které následně přednesl.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 12/90-2021: „Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou územního plánu na
pozemcích 21/7 a 20/2 v katastrálním území Olešnice nad Cidlinou z plochy pro
„Smíšenou výrobu“ na plochu „Smíšená obytná“ a to na náklady žadatele a se závazkem
žadatele, že do dvou let po změně územního plánu provede stavební záměr představený
zastupitelstvu obce.“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
proti
proti
zdržel
proti
Usnesení č. 12/90-2021 nebylo přijato.

Müllerová
proti

Podnecký
zdržel

Procházka
zdržel

Bod 9. – Informace starosty
▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪

Změna úředních hodin od 1.4.2021, od poloviny dubna účetní pí Štěrbová Jana –
tel: 723 562 118:
➢
úterky od 16:00 do 19:00 hod
➢
pátky od 14:00 do 17:00 hod – nepřítomna účetní !
Bylo odvoláno čištění požární nádrže v Levíně na základě upozornění občanky
Levína na přítomnost žab = bude muset být zjednodušený projekt, schválení
odborem životního prostředí a čištění prováděno v době mimo aktivitu
obojživelníků
Byla nakoupena elektrická tříkolka pro potřeby údržby obce za 58,068,- Kč
• Spotřeba benzínu za leden – 15. březen 2020 = 3.183,- Kč
• Spotřeba benzínu za leden – 15. březen 2021 = 600,- Kč
Během března bude vyvěšeno na stránkách vhodného uveřejnění výběrové řízení
na projekt rekonstrukce chodníků v Levíně – předpoklad významné úspory oproti
nabídce spol. Profesionálové
Bylo provedeno poptávkové řízení na:
o Stavební úpravy v hasičské zbrojnici za 99.078,- Kč – úspora v rozpočtu cca 51
tis.
o Výměna oken ve spisovně, šatně KD a dveří na dvůr za 96,952,- Kč – cca o 27
tis více
o Rekonstrukce WC dámy v KD za 140.299,- Kč – cca o 40 tis. více
Oprava omítky v KD pod okny – za 16.335,- Kč
Provádí se prořez stromů; u bytovky byla pokácena borovice
U ostatních akcí se provádí průzkum možnosti dotací, např. oprava vozovky,
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▪
▪

výměna VO za LED, GO střechy atd..
V polovině února nabylo právní moci Stavební povolení na rekonstrukci a stavbu
nových chodníků od stávajících až po Vaníčkovi včetně nové lávky přes potok
Shrnutí nákladů na rekonstrukci chodníků a opravy dešťové kanalizace:

Projekt, správní poplatky, výběrová řízení, povolení výjimky …

628 584,60 Kč

Stavební dozor a BOZP

268 620,- Kč

Stavba chodníků a oprava dešťové kanalizace

7 263 330,30 Kč

Kolaudace

17 545,00 Kč

CELKEM

8 178 079,93 Kč

Z toho - dotace MMR

4 148 006,40 Kč

Z toho - náklady na opravu dešťové kanalizace vč. projektu, TDS a
BOZP

2 243 519,11 Kč

Bod 10. – Diskuze
Do diskuze se přihlásil pan Zelený s dotazem, zda má obec nějaké plány na úpravu
značení na křižovatce silnic II/327 a III/32785 s tím, že se tam stávají často nehody.
Starosta sdělil, že společně s pí Svobodovou jsme iniciovali dopravní policii tento návrh
a po asi jednom a půl roce byla snesena značka Zákaz předjíždění ve směru k Chlumci
nad Cidlinou a byla změněna středová čára z přerušované na plnou. Starosta upozornil,
že obě komunikace jsou v majetku kraje.
Další dotaz pana Zeleného se týkal plánu úprav na návsi v Levíně. Starosta tyto
plány představil včetně částky, která byla na toto vyčleněna z rozpočtu. Starosta sdělil,
že si na tento záměr hodlá najmout odborníky, kteří na tuto úpravu připraví projekt.
Starosta se dotázal na další témata do diskuse.
Do diskuse se již nikdo nepřihlásil.
Zasedání zastupitelstva starosta ukončil v 19:34 hod.
Dne 21. 3. 2021 zapsal Pavel Procházka.
Dne ________________ 2021 zápis ze zasedání zastupitelstva ověřili:
Bc. Lukáš Brábník

-

Zbyněk Dvořák
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