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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích 
 
Datum jednání:   25. 3. 2019 
Místo jednání:   Zasedací místnost Obecního úřadu v Oldřichově v H. 
Začátek jednání:   16.30    Konec jednání:   20.15       
Počet přítomných členů ZO: 7    Omluveni:      0  
Neomluveni:    0    Hosté:       0  
 
Starosta obce provedl uvítání a zahájení jednání ZO. Dále stanovil zapisovatele Václava 
Knespla a ověřovatele zápisu Petra Martínka a Mgr. Jiřinu Vávrovou. 
Dále starosta obce konstatoval, že na základě presenční listiny ZO je přítomna nadpoloviční 
většina členů ZO a tudíž je zasedání úsnášeníschopné. 
  
Program jednání: 

1)  Humanizace dopravy – chodník (úvěr)        
2) Závěrečný účet za rok 2018 
3) Účetní uzávěrka       
4) Žádost o odkoupení části p.p.č. 989/1  
5) Žádost o finanční příspěvek    
6) Zakládací listina ústavu Ekocentrum Oldřichov v Hájích, z.ú. 
7) Humanizace dopravy – chodníky (výkup pozemků)  
8) Různé 
9) Závěr 

 
Doplnění bodů jednání: 
Nebylo navrženo doplnění ani změna programu. 
 
 
Hlasování o 
programu jednání Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
Bod 1 – Humanizace dopravy – chodník (úvěr): 
Předkladatel starosta obce J. Tichý  
Důvodová zpráva – Předpokladem k realizaci dlouhodobě plánované akci „chodníky“ je 
přidělení dotace ze SFDI a přijetím úvěru k financování spoluúčasti Obce OvH. Zadáním pro 
zpracování nabídky byla stanovena maximální výše čerpání do 14 mil. korun a výše úroku ve 
dvou variantách, a to z fixací na 5 let a na celou dobu splatnosti. Na základě předchozího 
jednání je doplněna nabídka ČSOB a přizván specialista pro veřejný sektor ČS ing. Helebrant 
k případnému zodpovězení dalších dotazů. 
Rozprava – Na minulém zasedání byly předloženy nabídky od ČS a od KB. P. Tichý získal 
ještě nabídku od ČSOB. Zasedání se zúčastnil specialista z ČS Ing. Josef Helebrant. Podle p. 
Tichého je nabídka od ČS nejlepší. Z nabídky ČSOB vyplývá, že bychom částku přeplatili o 
600 tisíc více, než u ČS. P. Helebrant řekl, že si zjistili, že obec má tzv. provozní přebytek cca 
4 -5 milionů. V nabídce ČS není žádná zástava, žádné sankce v případě nedočerpání úvěru a 
je tu možnost fixovat splátky na celou dobu úvěru. 
P. Svatoňová – Předpokládala přítomnost nezávislého analytika namísto pracovníka jednoho 
z uchazečů. 
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J. Tichý – navrhl uzavření smlouvy s fixací úrokové sazby na celou dobu trvání úvěru 
s odůvodněním, že je jistota výše splátek vhodnější k dlouhodobému finančnímu výhledu.  
USNESENÍ č. 32/3/2019  
ZO projednalo a schvaluje uzavření úvěrové smlouvy č. 0495087119/LCD s Českou 
spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČ: 45244782. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 2 –  Závěrečný účet za rok 2018: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Na základě zprávy o přezkoumání hospodaření Obce Oldřichov 
v Hájích za rok 2018, kterou provedla pověřená pracovnice Krajského úřadu LK Ing. Soňa 
Vavrušková, připravila účetní obce pí. Bekešová Závěrečný účet za rok 2018, kde skutečný 
příjem v roce 2018 dosáhl částky 12 437 822,17 Kč. Výdaje 10 760 089,45 Kč. Saldo příjmů 
a výdajů je 1 677 732,72 Kč. 
Rozprava – P. Svatoňová se ptala, proč byla obava objednat traktůrek, když na účtu zbylo 1,6 
mil Kč. P. Tichý odpověděl, že to bylo kvůli mostu na Betlémě, že se nedalo předvídat, kolik 
peněz bude vyčerpáno. J. Svatoňová – dotaz o jaké se jedná pochybení, které je uvedeno ve 
zprávě auditora.  
J. Tichý – odpověděl, že se jedná o opožděné zveřejnění smlouvy s dodavatelem akce na 
opravu mostu na Malé Jeřici v Betlémě. Chyba byla ještě během kontroly odstraněna. 
Mgr. R. Šarapatka – požádal, aby byl nejprve projednán Zápis kontrolního výboru a 
připomínky, z něhož vycházející byly součástí usnesení o Závěrečném účtu obce za rok 2018. 
Na tento návrh došlo k dohodě zastupitelů, že bude zpráva KV předjednána. Po předjednání 
Zprávy kontrolního výboru, navrhl R. Šarapatka zařadit do návrhu usnesení o závěrečném 
účtu námitky KV. J. Tichý dal o tomto návrhu hlasovat – Pro: 3  Proti: 0  Zdržel se: 4 – návrh 
nebyl přijat. 
USNESENÍ č. 33/3/2019  
ZO projednalo a schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2018 
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 
bez výhrad. Závěrečný účet za rok 2018 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 
2018 jsou přílohou tohoto zápisu. 

Pro: 4 Proti: 2 Zdržel se: 1 
 
Bod 3 – Účetní uzávěrka k 31.12.2018: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Předložené doklady ke schválení účetní uzávěrky byly zpracovány 
v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu 
v úplnosti. Účetní jednotka nezatajila před schvalujícím orgánem žádné skutečnosti. 
Účetní jednotka zpracovala účetní uzávěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu 
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 
Rozprava – J. Tichý doplnil informaci, že v protokolu, který všichni obdrželi, jsou uvedena 
všechna jména zastupitelů, ale v případě nepřítomnosti některého z nich by byl seznam 
opraven. 
Mgr. R Šarapatka se ohradil, že jak má v tomto případě hlasovat, když žádný protokol ani 
velký šanon s inventurami do této doby neviděl. 
J. Tichý – zopakoval, že protokol o schvalování dostal s materiály k jednání ZO v týdenním 
předstihu dle jednacího řádu a velký šanon s inventurami vidět musel, protože jej jako 
předseda inventurní komise kontroloval a celý opatřil svými podpisy při inventurách, které 
proběhly v lednu tohoto roku. 
P. Šarapatka si uvědomil, že materiály viděl. 
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USNESENÍ č. 34/3/2019  
ZO projednalo a schvaluje ZO projednalo a schvaluje účetní závěrku za rok 2018 
sestavenou k 31.12.2018 Obce Oldřichov v Hájích. Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích 
nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4, 
vyhlášky 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní 
jednotky. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 4 – Žádost o odkoupení části p.p.č. 989/1: 
Předkladatel M. Hodač 
Důvodová zpráva – Žadatelé na základě nájemní smlouvy užívají část pozemku č. 989/1, 
která přináleží k jejich nemovitosti (domu čp. 269) a je oddělena od zbytku pozemku vodotečí 
ve správě LČR, a.s., která není klastrována. V minulosti s nimi byla uzavřena nájemní 
smlouva z důvodu, že na části tohoto pozemku je umístněna ČOV pro jejich dům a přes 
vodoteč byl k této čističce vybudován přístup. Po úpravě koryta toku po povodních v roce 
2010 byl tento přístup zrušen a tudíž je pronajatá část pozemku pro Obec OvH nevyužitelná 
Rozprava – Mgr. R. Šarapatka znázornil na ortofotomapě, o jakou část pozemku se jedná. P. 
Svatoňová navrhla, aby se udělal geometrický plán zároveň na pozemek, o který má zájem p. 
Röhrichová. 
USNESENÍ č. 35/3/2019  
ZO projednalo a schvaluje záměr prodat část pozemkové parcely č. 989/1 a pověřuje 
starostu obce zveřejněním záměru a zadáním vypracovat ocenění nemovitosti znalcem. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 5 – Žádost o finanční příspěvek: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Obecně prospěšná společnost HOSPIC sv. ZDISLAVY zaslala Obci 
OvH žádost o finanční příspěvek na svoji činnost ve výši 5,-Kč/obyvatel obce na rok 2019. 
Žádost byla doplněna údaji o rozsahu pomoci pro obyvatele naší obce v roce 2018. 
Rozprava – Nebyl vznešen žádný dotaz ani připomínka. 
USNESENÍ č. 36/3/2019  
ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek v podobě daru ve výši 5,-Kč/obyvatel obce 
na rok 2019 pro organizaci HOSPIC sv. ZDISLAVY, o.p.s., se sídlem Liberec, Pod 
Perštýnem 321/1, IČ: 28700210. 

Pro:  7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 6 – Zakládací listina ústavu Ekocentrum Oldřichov v Hájích, z.ú.: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Po dlouhých jednáních Správní rady Ekocentra Oldřichov v Hájích došlo 
k přijetí návrhu jednoho ze spoluzakladatelů Ekocentra OvH (Liberecký kraj) k transformaci 
obecně prospěšné společnosti na zapsaný ústav. Po zapracování všech připomínek členů 
správní rady zpracovatelem návrhu zakladatelské listiny, právním oddělením Krajského úřadu 
Libereckého kraje, je tato listina předkládána ke schválení všem zakladatelům, tj. Obci OvH., 
Libereckému kraji a Suchopýru, z.ú. 
Rozprava – P. Tichý řekl, že zapsaný ústav nemusí mít dozorčí radu, ale jen správní radu. Že 
na této zakládací listině pracovali krajští právníci půl roku a že je tam ještě novinka, že pokud 
by došlo ke zrušení této organizace, tak by se v případě, že by nedošlo do šesti měsíců 
k vzájemné dohodě, majetek dělil rovným dílem mezi tři subjekty (Obec, Suchopýr a Kraj). P. 
Svatoňová se ptala na důvod transformace. P. Tichý vysvětlil, že transformaci inicioval Kraj, 
a že opsky zanikají, už nemají oporu v zákonu. P. Svatoňová se dále ptala, jestli se bude volit 
nová správní rada. P. Tichý uvedl, že členové současné správní rady budou pokračovat i po 
transformaci. P. Tichý situaci nyní považuje za stabilizovanou a uvedl, že nová ředitelka 
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připravila i předpoklad hospodaření. P. Hušek řekl, že dozorčí rada přestala fungovat, její 
předsedkyně se stala starostkou České Lípy. Padl dotaz, zda zůstává počet členů správní rady 
– 6, zda nemusí být lichý. Počet členů zůstává stejný. P. Vávra se ptal, jestli tuto zakládací 
listinu viděl obecní právník a jaký je důvod, proč je ředitel volen i odvoláván jednomyslně. P. 
Tichý řekl, že zakládací listinu obecnímu právníkovi neukazoval. P. Kosek připomněl, že už 
jednou říkal, že by obecní právník měl procházet všechny smlouvy, když už ho obec platí. P. 
Duda se ptal, zda tu není riziko vyvedení majetku v případě zániku této organizace. P. 
Hušková řekla, že neví, jak je to se zapsaným ústavem, ale že co se týká ops, tak to bylo tak, 
že není možné zcizit majetek tomu účelu, pro který byla ops zřízena. P. Hušek uvedl, že v 
případě ekocentra je dlouhá 20 ti letá udržitelnost a že je tu odpovědnost vůči udržitelnosti 
projektu. P. Vávra řekl, že právník by se měl zaměřit na to, že Kraj má jiné zájmy než Obec a 
z tohoto hlediska zkontrolovat tuto zakládací listinu. P. Šarapatka zmínil, že ve hře jsou ještě 
Dolánky. P. Hušek řekl, že v případě Dolánek je udržitelnost 10 let. P. Tichý uvedl, že se 
zakládací listina řeší dlouho a že konečně došlo ke shodě a p. Svatoňová řekla, že by bylo 
dobré příště to začít řešit na zastupitelstvu dřív, než se dojde ke konečné podobě textu. P. 
Hušková řekla, že by bylo dobré, aby právník u zakládací listiny zhodnotil rizika pro obec. P. 
Tichý řekl, že to zajistí do příště.  
K tomuto tématu se rozvinula široká diskuse, ze které vzešla vzájemná shoda o vyřazení 
tohoto bodu z projednávání a doplnění o požadované informace k příštímu jednání ZO  
 
Bod č. 7 – Humanizace dopravy – chodníky (výkup pozemků):  
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Pro plánovanou stavbu chodníků v obci Oldřichov v Hájích v rámci 
stavby Humanizace dopravy III/2904 v Oldřichově v Hájích je nutné vykoupení částí 
pozemkových parcel podél silnice III/2904 potřebných k realizaci stavby. Vlastníkům 
jednotlivých pozemkových parcel bude nabídnuta výkupní cena (tržní cena nemovitosti), 
kterou vypracoval znalec v oboru oceňování nemovitostí ing. Petr Horák, se sídlem Tržní 
nám. 1093/4a, Liberec. 
Rozprava – J. Svatoňová – dotaz proč je v odhadech tržní ceny uvedena pro zastavěné plochy 
cena ve výši 450,- až 500,-Kč. Proč není stanovena jednotně. Dále navrhla, aby cena byla 
alespoň zdvojnásobena, protože se jedná o veřejný zájem, a aby se předešlo případným 
sporům s jednotlivými vlastníky dotčených pozemků. Udělat vše pro to, aby v žádném 
případě nemuselo dojít k vyvlastnění ve veřejném zájmu. 
M. Ryška – upozornil na skutečnost, zda zastupitelstvo může jen tak samo ze své vůle cenu 
navýšit. 
J. Tichý – odpověděl, že pokud se důvod k navýšení dá zdůvodnit veřejným zájmem, tak ano. 
P. Hušková navrhla se optat v jiných obcích, kde stavěli chodník, jaké mají zkušenosti. P. 
Kosek řekl, že je samozřejmě rád, že budou chodníky, ale že se mu zdá divné, že se není 
nutné mít smlouvy ke stavebnímu povolení. P. Tichý vysvětlil, že se změnila pravidla, že stačí 
mít souhlasy se stavbou. 
USNESENÍ č. 37/3/2019  
ZO projednalo a schvaluje odkoupení pozemkových parcel určených k trvalému záboru pro 
stavbu Humanizace dopravy – chodníky za dvojnásobné ceny stanovené znaleckým 
posudkem, vypracovaným znalcem v oboru oceňování nemovitostí Ing. Petrem Horákem, 
který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Pro:  7 Prot : 0 Zdržel se: 0 
 
Bod č. 8 – Různé: 
 
a/ Slib mlčenlivosti 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
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Důvodová zpráva – S ohledem na současné nařízení o ochraně osobních údajů je nutné, aby 
se členové jednotlivých výborů svým slibem zavázeli k dodržování platných předpisů o práci 
s důvěrnými osobními údaji.   
Rozprava – Nebyl vznešen žádný dotaz ani připomínka.  
USNESENÍ č. 38/3/2019  
ZO projednalo a bere na vědomí pověření předsedů jednotlivých výborů Zastupitelstva 
obce Oldřichov v Hájích, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů, ust. §4 písm. a), d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona ve znění 
pozdějších předpisů k zajištění podpisů slibu mlčenlivosti členů jednotlivých výborů. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
b/  Darovací smlouva OLP/372/2019 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva - Jedná se o vypořádání vlastnických vztahů části pozemkové parcely č. 
1986/1, která je dotčena stavbou autobusové zastávky Pily. 
Rozprava – Nebyl vznešen žádný dotaz ani připomínka. 
USNESENÍ č. 39/3/2019  
ZO projednalo a schvaluje Darovací smlouvu č. OLP/372/2019 s Libereckým krajem, se 
sídlem U Jezu 642/2a, Liberec na pozemkovou parcelu č. 1986/7, ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 67 m2 v k.ú. a obci Oldřichov v Hájích.  

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
c/  Žádost o zproštění poplatku 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Poplatník ing. Jiří Hušek podal dne 22.3.2019 žádost, v zastoupení na 
základě plné moci, o zproštění od poplatku za odpady pro dceru, která má bydliště Oldřichov 
v Hájích, ale dlouhodobě pobývá v zahraničí. Žádost byla doložena Plnou mocí 
k zastupování, ale nebyl doložen žádný doklad prokazující dlouhodobý pobyt v zahraničí. 
Rozprava – Mgr. J. Vávrová – vznesla připomínku, že po konzultaci s pracovnicí Odboru 
dozoru a kontroly Ministerstva vnitra je tato záležitost v kompetenci Obecního úřadu a nikoli 
Zastupitelstva obce. Dále upozornila, že by se měla revokovat předešlá usnesení, která v této 
věci byla přijata. Ocitovala příslušný paragraf. 
J. Tichý – sdělil, že tato informace je pro něho překvapující a navrhl tento bod dále 
neprojednávat. Do příštího jednání ZO zajistí dostatečné informace k tomuto tématu. 
 
d/  Zápis FV 
Předkladatel M. Hodač 
Důvodová zpráva – Předseda FV M. Hodač předložil ZO zápis z jednání Finančního výboru 
obce, který současně doslovně přečetl. 
Rozprava – Mgr. J. Vávrová předala p. Tichému rezignaci na funkci člena FV a přečetla 
odůvodnění: „K dnešnímu dni rezignuji na funkci člena finančního výboru obce Oldřichov v 
Hájích. Odůvodnění: Finanční řízení a kontrola hospodaření obce neprobíhá tak, jak by dle 
mého názoru měla probíhat. Osoby odpovědné za finanční vydání obce si musí v prvé řadě 
uvědomit, že nakládat s obecními penězi nelze libovolně, ale je nutné se řídit pravidly 
stanovenými legislativou. Například že není možné uskutečňovat rozpočtově nezajištěné 
výdaje navíc s odůvodněním, že se na tom dohodli 4 zastupitelé na pracovní schůzce. Členům 
finančního výboru doporučuji k prostudování metodiku „Rozpočtové hospodaření pro 
zastupitele obcí“. Jako zastupitel budu požadovat každý měsíc přehled výdajů a příjmů obce.“ 
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USNESENÍ č. 40/3/2019  
ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání Finančního výboru obce Oldřichov 
v Hájích ze dne 21.3.2019 bez připomínek. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
d/  Zápis KV 
Předkladatel Mgr. R. Šarapatka 
Důvodová zpráva – Předseda KV Mgr. R. Šarapatka předložil ZO zápis z jednání 
Kontrolního výboru obce, který současně komentoval. 
Rozprava – P. Šarapatka podrobně vysvětlil zápis z jednání kontrolního výboru. Kontrolní 
výbor shledal pochybení v jednání starosty ohledně rekonstrukce bytů v čp. 229. Na vině jsou 
dále kontrolní a finanční výbor, které měly tento chybný postup odhalit. P. Šarapatka dále 
vysvětlil, že v případě rekonstrukce bytů čp. 229 došlo i k tomu, že obec vydala prostředky, 
které nebyly kryté rozpočtem, a na konci roku zastupitelstvo přijalo dodatečně rozpočtové 
opatření. P. Tichý řekl, že se paní auditorka zabývá rozpočtovým opatřením podrobně. P. 
Vávrová řekla, že rozpočtové opatření musí předcházet rozpočtově nezajištěnému výdaji. P. 
Svatoňová řekla, že mluvila s Krajem a že kontrolovali jen most přes Malou Jeřici. P. 
Šarapatka dále upozornil na to, že se jedná o dělení zakázky a na nepoměr projednávaných 
záležitostí na zastupitelstvu a že akce za 3,2 mil – rekonstrukce bytů v čp. 229 se na 
zastupitelstvu nikdy neprojednávala. P. Hušek řekl, že pokud je to v jednom roce, jeden 
dodavatel, v jednom místě, tak je to dělení zakázky.  J. Tichý – na svoji obhajobu sdělil, že o 
záměru rekonstrukce bytů v domě čp. 229 byli zastupitelé uvědoměni minimálně tím, že od 
roku 2016 do dnešního dne je stabilně v rozpočtech obce, který schvalovali, konkrétní 
položka 3612 – 5171 pod názvem „Pošta čp. 229 – adaptace bytů“. Dále, na závěr KV o tom, 
že nebyly dodrženy zásady pro stanovení předpokládané hodnoty dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek, odpověděl, že dle jeho názoru nedošlo k žádnému účelovému dělení 
veřejné zakázky, protože se nejednalo o jednu zakázku, ale o několik jednotlivých dílčích 
zakázek. Na závěr KV, že došlo k porušení směrnice Obce Oldřichov v Hájích o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 17.6.2013, reagoval tím, že si není vědom nějakého 
porušení. A pokud se budou sčítat zakázky zpětně za několik let i z jiných činností Obce 
OvH, tak to by vždy bylo porušení směrnice. K poslednímu bodu o nekrytí posledních výdajů 
rozpočtem obce sdělil, že je rekonstrukce bytů na bývalé poště pouze vykonstruovanou 
kauzou, protože v jiných příkladech, jako např. zakázka opravy mostu v Betlémě, která byla 
rozpočtována 2,5 mil. korun a přesto byla zadána za vysoutěženou cenu bezmála 4 mil. korun, 
tak tento případ není řešen ani FV ani KV. Na závěr uvedl, že celková částka vynaložená na 
opravu bytů, která je uvedena v zápise KV, je zavádějící, protože jsou v ní započítány i výdaje 
na vyvážení jímky, oprava čerpadla v jímce, oprava střechy, atd., což jsou výdaje běžné 
údržby a s opravou bytů nesouvisejí. Tímto považuje věc za uzavřenou, a pokud s tím ZO 
nesouhlasí, tak musí vše posoudit nezávislá instituce. 

P. Hodač řekl, že je nespokojený se zápisem z předminulého zasedání, kdy se hlasovalo o 
stavebním výboru, že se zdržel hlasování. P. Šarapatka řekl, že je možné podat námitku proti 
zápisu. P. Hodač řekl, že už si to se starostou vysvětlil, jak to vzniklo. P. Svatoňová řekla, že 
si starosta dodatečně opatřil projekt na tu rekonstrukci, p. Tichý řekl, že to je nařčení. P. 
Vávrová řekla, že v zápisu z 23. 4. 2018 je uvedeno, že p. Tichý řekl, že projektová 
dokumentace není a že to ocituje. Mezitím, co p. Vávrová hledala tento zápis, p. Hodač 
přečetl zápis z jednání finančního výboru. Potom p. Vávrová přečetla nalezenou část zápisu 
z 23. 4. 2018 a přečetla ji přítomným nahlas: „Dále pak R. Šarapatka zpochybnil položku na 
opravu bytů v budově bývalé pošty. Částka není přesně specifikována? Na tuto připomínku 
starosta obce odpověděl, že na opravu bytů nebyla z důvodů úspory zpracována PD včetně 
položkového rozpočtu. Není tedy možné stanovit ji přesněji a byla tedy převedena z minulého 
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roku, kdy se z ní nečerpalo. Starosta slíbil do příštího jednání ZO doložit kalkulaci i plán 
oprav objektu.“ 
USNESENÍ č. 41/3/2019  
ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání Kontrolního výboru obce Oldřichov 
v Hájích ze dne 18.3.2019. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 2 
 
Bod 15 – Diskuse a závěr: 

 J. Tichý – informace o termínu schůzky ZO na téma Rekonstrukce prodejny stanovený 
na 8.4.2019 v 16.00 hodin.  

 J. Tichý – sdělil na připomínku Ing. J. Dudy z minulého jednání o břehových nátržích 
Jeřice u hřiště, že proběhlo jednání s p. Dědkem z Povodí Labe, který přislíbil řešení. 

 P. Svatoňová informovala o tom, že podala žádost o povolení k umístnění zrcadla na 
cyklostezce, podala informaci, že jednala s p. Pospíšilem a p. Kuklou o případné 
směně pozemků s obcí, aby bylo umožněno využívat pěšinu k vlakové zastávce a 
připomínkovala nepřiměřené chování zaměstnance obce při odvozu velkoobjemového 
odpadu od jejího domu.  

 P. Vávrová se ptala, jestli se někdo přihlásil na provozování Pošty Partner. P. Tichý 
řekl, že pokud ví, tak jen p. Zdeňková, p. Vávrová se ptala, jak budeme dále 
postupovat, p. Tichý řekl, že se můžeme domluvit na schůzce 8.4.  

 P. Vávrová se ptala, jak je to s osvětlením u Hájků a Uhrinů, jestli už zaměstnanec 
firmy, co má na starosti osvětlení, byl v obci. P. Tichý řekl, že se mu nemůže dovolat, 
uhání ho. 

 A jak je to s výměnou povrchu dětského hřiště, jestli už p. Tichý zjistil, zda je to v 
souladu s podmínkami dotace? P. Tichý řekl, že to zatím neověřil. P. Svatoňová řekla, 
že mluvila s p. Šťastným ohledně ceny pryží na dětské hřiště, že se jí kamínky za 100 
tisíc zdají hodně. P. Kosek podotkl, že má dojem, že pryž nemůže být u těch 
nejvyšších prvků a aby to bylo v souladu s projektem. 

 P. Vávrová se dále ptala na koše a lavičky, p. Tichý řekl, že čeká na nabídku 
 J. Svatoňová – dotaz na řešení problému zimní údržby na cestě u Eichlerů. Z 

všeobecné debaty na toto téma vzešel opětovně návrh na odkoupení pozemku pod 
komunikací od Eichlerů.  

 P. Vávrovou zajímalo, jak je to s kontrolou webových stránek obce p. Pokorným. P. 
Tichý řekl, že má od p. Pokorného písemně, že jsou v pořádku ke dni 31.1.2019. 

 P. Svatoňová řekla, že na nové židle v Besedě je pozitivní ohlas 
 P. Svatušková se ptala, jak to vypadá s cestou a Urbanovými? P. Tichý řekl, že by se 

to měl dozvědět v dubnu.  
 

Zapsal:     Václav Knespl……………………………….. 
 
 
Správnost zápisu ověřili:   Petr Martínek………..……………………….. 
 
 

Mgr. Jiřina Vávrová...…………………….. 
 
 

………………… 
Jaromír Tichý 
starosta obce 


