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107 č. 9/1/2016 22. února 2016
Schválení odkoupení pozemkové parcely č. 289/1 od firmy Lineta 

Severočeské dřevařské závody

Jednalo se s Linetou, 

připomínal se jim 

někdo v poslední 

době?

Nic nového. Objevuje 

se tam nový bordel.
pozemky

12.5.2016 (nesplněno); 

23.6.2016 (nesplněno); 

29.8.2016; 24. října 2016 

(nesplněno); 12.12.2016 

(nesplněno); 27.2.2017 

(nesplněno); 19.6.2017 

(nesplněno); 18.12.2017 

(nesplněno); 19.2.2018  

(nesplněno); 23.4.2018 

(nesplněno); 21.1.2019 

(nesplněno), 11.2.2019 

(nesplněno), 18.3.2019 

(nesplněno), 20.5.2019

NE

Lineta nabízí tento 

pozemek za cenu přes 1 

mil. Kč. Což je více než by 

za to Obec dala. Nic 

jiného než hřiště se tam 

postavit nedá. Přístup je 

přes obecní pozemek, 

takže je necháme nabízet 

a o bude se časem moci 

jednat o snížení ceny.

Dořešit s Linetu.

127 č. 22/2/2016 16. května 2016 schválení záměru výkupu pozemků – přístupové komunikace

Už se konečně vyřešil 

pozemek 

potravinového 

Výzkumáku na 

Betlémě? A co další 

pozemky?

Kronnowetter, 

Šimáček se musí dát na 

katastr (starosta). 

Výzkumák, někdo 

nový, nelze se dovolat. 

Cesta nad poštou a na 

Masláku je již směněna 

s Les ČR. U vodopádu 

není zkolaudováno, 

nebo je bez dořešení 

pozemkově.

vyhlášky

23.6.2016 (nesplněno); 

29.8.2016 (nesplněno); 24. 

října 2016 (nesplněno); 

12.12.2016 (nesplněno); 

27.2.2017 (nesplněno); 

19.6.2017  (nesplněno); 

18.12.2017; 19.2.2018  

(nesplněno); 23.4.2018 

(nesplněno); 21.1.2019 

(nesplněno), 11.2.2019 

(nesplněno), 18.3.2019 

(nesplněno), 20.5.2019

NE

Chrtek, Havlová, 

Kronowetter, Šimáček 

připravená 

smlouvasmlouva;  Na se 

pracuje.

Řešit pozemek u Němcových s 

ředitelem Výzkumáku.

214 č. 24/2/2017 24. dubna 2017
Schválení budoucího prodeje části ppč.2253/2 – Lesům ČR (cesta k 

vodopádu)

Žádám o sken kupní 

smlouvy.

Není dořešeno, Lesy 

poslaly žádost o 

narovnání vlastnických 

vztahů. ZO, projednalo 

a starosta to poslal 

zpět. Lesy zatím nic 

neposlaly.

majetek

19. června 2017 

(nesplněno); 28.8.2017 

(nesplněno); 18.12.2017 

(nesplněno); 19.2.2018 

(nesplněno); 23.4.2018 

(nesplněno); 21.1.2019 

(nesplněno), 11.2.2019 

(nesplněno), 18.3.2019 

(nesplněno), 20.5.2019

NE
Dotáhnout do konce a 

podepsat to a zaplatit.

221 č. 31/3/2017 19. června 2017
Schválení odkoupení ppč. 1189/2 za cenu 19478,- (od Synkových 

pro vodovod k vodojemu)

Žádám sken 

podepsané smlouvy

S panem Synkem se od 

podzimu 2018 nic 

neřešilo, stačí, aby se 

p. Synek zastavil a 

podepsal smlouvu.

pozemky

18. prosince 2017 

(nesplněno); 19.2.2018 

(nesplněno); 23.4.2018 

(nesplněno); 21.1.2019 

(nesplněno), 11.2.2019 

(nesplněno), 18.3.2019 

(nesplněno), 20.5.2019

NE
Dotáhnout do konce a 

podepsat to a zaplatit.

238 č. 48/4/2017 28. srpna 2017
Schválení odkoupení pozemkové parcely č. 219 v k.ú. Oldřichov v 

Hájích (pozemek uprostřed panelárny)

Žádám o sken kupní 

smlouvy. Snad už to 

Antesovi donesli na 

úřad, pokud ne, tak by 

stálo za to si to u nich 

vyzvednout, ať je to 

hotové.

Smlouvu s ověřenými 

podpisy ještě 

nepřinesli zpět. Paní 

Antesová uhání bratra 

s podpisem.

pozemky

18. prosince 2017 

(nesplněno); 19.2.2018 

(nesplněno); 23.4.2018 

(nesplněno); 21.1.2019 

(nesplněno), 11.2.2019 

(nesplněno), 18.3.2019 

(nesplněno), 20.5.2019

NE
Vyžádat si od Anetsů 

podepsanou kupní smlouvu.

Záznam z jednání kontrolního výboru zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích
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246 č. 56/4/2017 28. srpna 2017
Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a 

smlouvu nájemní č. 953/60/2017 s Lesy ČR

Je tato smlouva již 

podpesána? Týká se to 

cesty k vodopádu?

viz. výše smlouvy

18. prosince 2017 

(nesplněno); 19.2.2018 

(nesplněno); 23.4.2018 

(nesplněno); 21.1.2019 

(nesplněno), 11.2.2019 

(nesplněno), 18.3.2019 

(nesplněno), 20.5.2019

NE

253 č. 63/5/2017 23. října 2017 Schválení prodeje ppč. 561/36 (cesta nad Jónovými) - Jiráková

V KN je to stále Obce. 

Jak daleko je tento 

prodej?

Paní Jiráková se ještě 

neozvala. Návrh od 

obce již dostala. 

Nebude si jinak moci 

oplotit.

pozemky

 18. prosince 2017; 

(nesplněno); 19.2.2018 

(nesplněno); 23.4.2018 

(nesplněno); 21.1.2019 

(nesplněno), 11.2.2019 

(nesplněno), 18.3.2019 

(nesplněno), 20.5.2019

NE
Doptat se paní Jirákové, zda o 

to má zájem.

299 č. 17/2/2018 23. dubna 2018

ZO schvaluje smlouvu o zpetném odběru elektrozařízení se spol. 

ASEKOL  a.s.

Žádám o sken 

podepsané smlouvy.

Aktuálně se to řeší. 

Obbec dodá specifikaci 

provozovatele 

sběrného místa.

smlouvy

21.1.2019 (nesplněno), 

11.2.2019 (nesplněno), 

18.3.2019 (nesplněno), 

20.5.2019

NE

301 č. 19/2/2018 23. dubna 2018

ZO schvaluje pronájem části pozemku č. 989/1 (Babiar)

Je tento pozemek 

pronajat? Žádám o 

sken podepsané 

nájemní smlouvy.

ano pozemky

21.1.2019 (nesplněno), 

11.2.2019 (nesplněno), 

18.3.2019 (nesplněno), 

20.5.2019

ANO

302 č. 20/2/2018 23. dubna 2018

ZO schvaluje smlouvu o zpracování osobních údajů se společností 

KONZULTA Brno, a.s.

Žádám o sken 

podepsané smlouvy. 

Pokud to visí na 

vysvětlení otázky k 

dodatku, tak urgovat.

Obec otázku na 

upřesnění již poslala. 

Čeká se na odpověď. 

Obec smlouvu 

potřebuje - urgovat.

smlouvy

21.1.2019 (nesplněno), 

11.2.2019 (nesplněno), 

18.3.2019 (nesplněno), 

20.5.2019

NE
Vyžádat si upřesnění smlouvy 

a smlouvu podepsat.

312 č. 30/2/2018 23. dubna 2018
ZO schvaluje odkoupení části pozemku č. 1979/3 - nově označeném 

č. 1979/5 o výměře 108 m2 za 5000 Kč (Kronnowetter)

Je již pozemek 

zakoupen? Žádám o 

sken smlouvy.

Smlouva bude až po 

schválení katastrem.
pozemky

21.1.2019 (nesplněno), 

11.2.2019 (nesplněno), 

18.3.2019 (nesplněno), 

20.5.2019

NE

322 č. 40/3/2018 25. června 2018
ZO schvaluje pronájemčásti pozemku č. 989/1 panu Jozefu 

Babiarovi za 0,25 Kč za m2 za rok

Je tento pozemek 

pronajat? Žádám o 

sken podepsané 

nájemní smlouvy.

pozemky

21.1.2019 (nesplněno), 

11.2.2019 (nesplněno), 

18.3.2019 (nesplněno), 

20.5.2019

ANO

325 č. 43/3/2018 25. června 2018
ZO schvaluje záměr směny částí pozemkových parcel st.č.138 

|(Pavel a Tomáš Janáčkové) a částí pozemků č. 1020/3 a 1023/1 

(Obec Oldřichov v Hájích)

Žádám o sken kupní 

smlouvy. Souvisí to s 

níže uvedeným 

zamítnutím odkupu 

větší části.

Bude se řešit. Musí se 

ještě zveřejnit na 

vývěsce a pak teprve 

ZO vybere zájemce o 

koupi a uzavře 

smlouvu.

pozemky

21.1.2019 (nesplněno), 

11.2.2019 (nesplněno), 

18.3.2019 (nesplněno), 

20.5.2019

NE

328 č. 46/3/2018 25. června 2018
ZO schvaluje darovací smlouvuna č. 1403/2 (63 m2) a č. 1392/2 (17 

m2) od Luďka Šimáčka na Obec 

Je již podána žádost o 

vklad na Katastr? 
Bude tento týden. pozemky

21.1.2019 (nesplněno), 

11.2.2019 (nesplněno), 

18.3.2019 (nesplněno), 

20.5.2019

NE

329 č. 47/3/2018 25. června 2018

ZO schvaluje ZD na veřejnou zakázku "Komunální technika" a 

pověřuje komisi: Knespl, Martínek, Tichý

Jak daleko je nákup 

techniky?

Výběrko ještě nebylo. 

Chybí volné peníze - ty 

jsou rezervovány. 

Možná se bude žádat z 

POV Mze. 130 000 Kč 

na malý mikroregion

výběrové 

řízení

21.1.2019 (nesplněno), 

11.2.2019 (nesplněno), 

18.3.2019 (nesplněno), 

20.5.2019

NE

Doporučujeme 

zadministrovat, aby byla 

technika připravená na travní 

sezónu.
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334 č. 52/3/2018 25. června 2018
*ZO schvaluje osazení košů (7*) a laviček (3*) a pověřuje J. 

Svatoňovou zajištěním cenových nabídek

Byl již tento mobiliář 

poptán? Máme nějaké 

nabídky?

Zkusit žádost o dotaci 

až do roku 2020. 

Osadit zatím starými 

lavičkami.

majetek

21.1.2019 (nesplněno), 

11.2.2019 (nesplněno), 

18.3.2019 (nesplněno), 

20.5.2019

NE

338 č. 56/4/2018 27. srpna 2018
ZO projednalo a bere na vědomí zprávu komise a doporučuje 

dopracování dokumentace o přípojku NN a vodovodní přípojky 

s kanalizací. 6 0 0

Už něco přišlo od 

architektů. Já zatím nic 

nedostal. Měli by na 

tom pracovat, řešil 

jsem to s nimi v úterý 

14.5.

Zítra k panu Jahodovi 

vyzvednout. Předat dál 

a dokončit PD.

projekty

21.1.2019 (nesplněno), 

11.2.2019 (nesplněno), 

18.3.2019 (nesplněno), 

20.5.2019

NE

362 65/5/2018 3. prosince 2018

ZO projednalo a schvaluje směnu pozemkových parcel č. 288/3 a 

289/9 ve vlastnictví Obce Oldřichov v Hájích za pozemkovou parcelu 

č. 2110/3 ve vlastnictví Ing. Radka Hromádky, bytem Oldřichov v 

Hájích čp 299, vše v katastrálním území a obci Oldřichov v Hájích, 

vytvořené Geometrickým plánem č. 851-90/2018 bez dalšího 

finančního vyrovnání. Náklady spojené s převodem pozemkových 

parcel jde k tíži navrhovatele Ing. Radka Hromádky. 7 0 0

Byla již podána žádost 

o vklad do katastru?

Není souhlas 

stavebního úřadu s 

dělením pozemku a 

pak se to dá dát na 

katastr.

pozemky

21.1.2019 (nesplněno), 

11.2.2019 (nesplněno), 

18.3.2019 (nesplněno), 

20.5.2019

NE

363 66/5/2018 3. prosince 2018
ZO projednalo a schvaluje pronájem pozemkové parcely č. 921/1, 

trvalý travní porost v k.ú. Oldřichov v Hájích nájemci Janě 

Pospíšilové, bytem Oldřichov v Hájích 217 za cenu 0,25Kč/m2/rok. 7 0 0

Je již podepsána 

nájemní smlouva?
ano pozemky

21.1.2019 (nesplněno), 

11.2.2019 (nesplněno), 

18.3.2019 (nesplněno), 

20.5.2019

ANO

365 68/5/2018 3. prosince 2018

ZO projednalo a bere na vědomí žádost občanů o přesun pomníku, 

označeného v centrální evidenci válečných hrobů jako pietní místo 

CZE-5105-08179, na obecní pozemek p.č. 561/13 v k.ú. Oldřichov 

v Hájích. K dalšímu projednávání bude předkladatelem doplněno 

stanovisko příslušného ministerstva, vizualizace budoucího 

umístnění, stanoviska nadace a soulad s celkovým řešením obou 

lokalit (stávajícího i budoucího). 6 0 1

Co je nového? nic ostatní

21.1.2019 (nesplněno), 

11.2.2019 (nesplněno), 

18.3.2019 (nesplněno), 

20.5.2019

NE

366 69/5/2018 3. prosince 2018

ZO projednalo a schvaluje Směnnou smlouvu č. S105/17 s Lesy 

České republiky, s.p. a Obcí Oldřichov v Hájích, a to části 

pozemkové parcely č. 989/1, trvalý travnatý porost ve vlastnictví 

Obce Oldřichov v Hájích za část pozemkové parcely č. 2158/1, vodní 

plocha, pozemkovou parcelu č. 2005, ostatní plocha a pozemkovou 

parcelu č. 1981/2, ostatní plocha vše v katastrálním území a obci 

Oldřichov v Hájích s doplatkem Obce Oldřichov v Hájích ve prospěch 

Lesy ČR, s.p. ve výši 25 950,-Kč, splatných na účet č. 5039-

26300511/0100 před podáním návrhu na vklad práva do katastru 

nemovitostí. 7 0 0

Jsou již pozemky 

převedeny?
Už je to vyřešené. pozemky

21.1.2019 (nesplněno), 

11.2.2019 (nesplněno), 

18.3.2019

ANO

368 71/5/2018 3. prosince 2018

ZO projednalo a schvaluje záměr prodat pozemkovou parcelu č. 

2175/1 v katastrálním území Oldřichov v Hájích. 7 0 0

Návrh smlouvy o koupi 

byl předán paní Tupé. 

Tento týden se to snad 

vyřeší.

pozemky

21.1.2019 (nesplněno), 

11.2.2019 (nesplněno), 

18.3.2019

NE

369 72/5/2018 3. prosince 2018

ZO projednalo a schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 

1374/3, trvalý travní porost o výměře 1044 m2 v k. ú. Oldřichov 

v Hájích za minimální cenu stanovenou znalcem Ing. Petrem 

Horákem, tj. 520 000,-Kč. Starostu obce pověřuje zveřejněním 

záměru. 6 0 1

Marek Bím čeká na 

převedení pozemku v 

panelárně na sebe a 

pak se dá udělat 

směnná smlouva.

pozemky

21.1.2019 (nesplněno), 

11.2.2019 (nesplněno), 

18.3.2019

NE
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378 81/5/2018 3. prosince 2018
ZO projednalo a schvaluje zpracovat znalecké posudky tržních 

hodnot pozemků dotčených stavbou Humanizace dopravy 

Oldřichov v Hájích – chodníky pro trvalý zábor. 7 0 0

Již se to zadalo?
Zadáno, pracuje se na 

tom.
pozemky

21.1.2019 (nesplněno), 

11.2.2019 (nesplněno), 

18.3.2019 (nesplněno), 

20.5.2019

NE

379 82/5/2018 3. prosince 2018

ZO projednalo a schvaluje ZO projednalo a schvaluje návrh - záměr 

na směnu částí pozemkových parcel č. 1673/3 a 2268 (Kozlovi) vše 

v k.ú. Oldřichov v Hájích dle předloženého návrhu. Současně 

pověřuje starostu obce zveřejněním návrhu a přípravou přesných 

podkladů pro uzavření smlouvy. 7 0 0

Jsou již připraveny 

podklady pro uzavření 

smlouvy?

Nic nového. Musí se to 

dořešit.
pozemky

21.1.2019 (nesplněno), 

11.2.2019 (nesplněno), 

18.3.2019 (nesplněno), 

20.5.2019

NE

380 83/5/2018 3. prosince 2018

ZO projednalo a schvaluje bezúplatný převod majetku dle zákona č. 

92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve 

znění pozdějších předpisů, Usnesení vlády ČR č. 565 ze dne 

17.5.2006, část G, bod 5. Jedná se o tyto pozemky: p.č. 1939/8, 

2229/1, 2227/7, 593, 2229/2, 2140/8, 755/2 a část 308/1 vše 

v katastrálním území a obci Oldřichov v Hájích. 7 0 0

V jakém je tento 

převod stavu?

Obec musí dodat 

podklady (výpis 

usnesení, podklady pro 

územní plán)

pozemky

21.1.2019 (nesplněno), 

11.2.2019 (nesplněno), 

18.3.2019 (nesplněno), 

20.5.2019

NE

381 84/5/2018 3. prosince 2018

ZO projednalo a schvaluje nákup myčky na sklenice pro sál v Besedě 

a pověřuje Radima Šarapatku k výběru a zařízení nákupu myčky. 

Dále pověřuje Radima Šarapatku přípravou návrhu na úpravu sálu 

pro zlepšení akustiky. 7 0 0

majetek

21.1.2019 (nesplněno), 

11.2.2019 (nesplněno), 

18.3.2019 (nesplněno), 

20.5.2019

NE

Myčka nádobí 

zakoupena. Akustické 

úpravy dosud 

nerealizovány.

Dořešit akusické úpravy 

během léta 2019.

388 4/1/2019 21. ledna 2019

ZO projednalo a schvaluje záměr nákupu nových židlí do restaurace 

Beseda. Pověřuje Martina Hodače k výběru a přípravě podkladů do 

příštího jednání ZO 7 0 0

Již se něco 

objednávalo?
Objednáno, zaplaceno majetek

11.2.2019 (nesplněno), 

18.3.2019
ANO

389 5/1/2019 21. ledna 2019

ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o společném zadání veřejných 

zakázek a spolupráci při realizaci stavební akce „Silnice III/2904 

Oldřichov v Hájích (vč. Humanizace)“ ev. č. LK OLP/5794/2018 

s Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2. 7 0 0

smlouva
11.2.2019 (nesplněno), 

18.3.2019
ANO

390 6/1/2019 21. ledna 2019

ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o provedení stavby „Oldřichov 

v Hájích - chodníky“, která je součástí Zadávací dokumentace 

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané 

v otevřeném řízení dle § 56 zákona s názvem „Silnice III/2904 

Oldřichov v Hájích – humanizace průtahu vč. chodníků“ 

prostřednictvím elektronického nástroje dle § 211 odst. 3 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 7 0 0

smlouva
11.2.2019 (nesplněno), 

18.3.2019
ANO

395 11/1/2019 21. ledna 2019 ZO projednalo a schvaluje záměr posunu dopravních značek začátek 

a konec obce od Ekocentra až na katastrální hranici obce s obcí 

Mníšek a pověřuje starostu obce k zařízení 7 0 0

Je již projekt upraven?

Vedoucí odoru 

dopravy MML p. 

Rychetský to nechce 

teď řešit. II. etapa 

Humanizace

spolupráce

11.2.2019 (nesplněno), 

18.3.2019 (nesplněno), 

20.5.2019

NE

396 12/1/2019 21. ledna 2019

ZO projednalo a schvaluje finanční podporu tvorby běžkařských 

stop v Oldřichově v Hájích ve výši 500 Kč za hodinu vykonané práce. 

Za tímto účelem bude s Obcí uzavřena Dohoda o provedení 

činnosti. 7 0 0

příspěvky

11.2.2019 (nesplněno), 

18.3.2019 (nesplněno), 

20.5.2019

NE
Revokace usnesení na to, aby 

byla potřeba pouze faktura.

401 17/2/2019 25. února 2019

ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací č. j. 

OL/5776/2018 s Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 

Liberec 2, jejíž předmětem jsou části pozemkových parcel dotčené 

budoucí stavbou chodníku (III/2904 Humanizace průtahu – 

chodníky) s podmínkou, že budou doplněny přílohy. 6 0 0

Poslat sken. pozemky
18.3.2019 (nesplněno), 

20.5.2019
NE
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402 18/2/2019 25. února 2019

ZO projednalo a schvaluje zproštění od poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu pro období 3/2019 – 12/2019 žadateli Liboru 

Koškovi, bytem Oldřichov v Hájích XXX 6 0 0

odpady 18.3.2019 ANO

403 19/2/2019 25. února 2019

ZO projednalo a schvaluje zproštění od poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu pro období roku 2019 Lence a Petru 

Nýdrlovým + 2 děti, bytem Oldřichov v Hájích XX. 6 0 0

odpady 18.3.2019 ANO

404 20/2/2019 25. února 2019

ZO projednalo a schvaluje Investiční záměr Lesů České republiky, s. 

p. – Správa toků, jehož předmětem je obnova historického rybníka 

na parcelách č. 1734/1 a 1734/24 v k.ú. a obci Oldřichov v Hájích. 

Dále ZO souhlasí s budoucí směnou pozemkové parcely ve 

vlastnictví Obce Oldřichov v Hájích, která bude dotčena stavbou 

rybníka za jiný pozemek stejného určení z vlastnictví Lesů ČR, s. p. 6 0 0

Byla odeslána odpověď 

o schválení záměru na 

Lesy ČR?

Lesy dostaly od Obce 

souhlas. Pan Kutač z 

Lesy ČR to dal v Hradci 

Králové do investičního 

plánu a nyní je na 

vedení Lesy ČR, zda a 

kdy to bude 

realizováno.

pozemky
18.3.2019 (nesplněno), 

20.5.2019
NE

Hlídat a případně podpořit, 

aby Lesy nedaly přednost 

jkinému projektu.

405 21/2/2019 25. února 2019

ZO projednalo a schvaluje směnu pozemkové parcely č. 1374/3 

v k.ú. Oldřichov v Hájích ve vlastnictví Obce Oldřichov v Hájích za 

pozemkovou parcelu č. 220/2 v k.ú Oldřichov v Hájích v budoucím 

vlastnictví Marka Bíma, bytem Oldřichov v Hájích XXX s podmínkou 

doplatku rozdílu cen po odečtení nákladů na převod. 6 0 0

viz. výše pozemky
18.3.2019 (nesplněno), 

20.5.2019
NE

406 22/2/2019 25. února 2019

ZO projednalo a schvaluje projednalo a schválilo prodej pozemkové 

parcely č. 2175/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích žadatelce Simoně Tupé, 

bytem Oldřichov v Hájích XXX za tržní hodnotu (obvyklou cenu) 

stanovenou znalcem. 6 0 0

V jakém se to nachází 

stavu?
pozemky

18.3.2019 (nesplněno), 

20.5.2019
NE

407 23/2/2019 25. února 2019

ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IP-12-4007839/VB/01 se společností ČEZ Distribuce, 

s.s., zastoupené společností Rydval-elektro, s.r.o. se sídlem Lomnice 

nad Popelkou, plk. Truhláře 114 o věcném břemeni práva umístnit, 

provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na 

pozemkové parcele č. 2085 v k.ú. Oldřichov v Hájích za 

jednorázovou náhradu ve výši 1 000,-Kč. 6 0 0

smlouva 18.3.2019 ANO

408 24/2/2019 25. února 2019

ZO projednalo a schvaluje Směrnici pro práci s osobními údaji 

včetně Přílohy Směrnice pro práci s osobními údaji obce Oldřichov 

v Hájích č. 1/2019 s podmínkou doplnění odpovědné osoby v čl. 10, 

bodu 5 směrnice. 6 0 0

Je schválená a 

podepsaná směrnice 

na webu obce?

není
vyhlášky, 

nařízení

18.3.2019 (nesplněno), 

20.5.2019
NE Zveřejnit na webu Obce.

409 25/2/2019 25. února 2019

ZO projednalo a schvaluje výběr zhotovitele veřejné zakázky 

„Vodovod Oldřichov v Hájích VIII. stavba“ – část IO 05, IO 05.1, IO 

05.2 a IO 10, kterým je na základě doporučení hodnotící komise 

firma EVOSA spol. s.r.o., se sídlem Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice 

nad Mohelkou s nabídkovou cenou 1 489 489,18 Kč bez DPH. 6 0 0

hotovo smlouva
18.3.2019 (nesplněno), 

20.5.2019
ANO

410 26/2/2019 25. února 2019

ZO projednalo a schvaluje výběr zhotovitele veřejné zakázky „SO 

302 – Splašková kanalizace“, kterým je na základě doporučení 

hodnotící komise firma Jostav spol. s.r.o., se sídlem Studánecká 74, 

463 03 Stráž nad Nisou s nabídkovou cenou 649 996,-Kč bez DPH 

s podmínkou záruky za dílo 60 měsíců. 6 0 0

smlouva 18.3.2019 ANO
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411 27/2/2019 25. února 2019

ZO projednalo a schvaluje podporu akce „Ukliďme Oldřichov 2019“. 

Zároveň pověřuje Jiřinu Vávrovou a Radima Šarapatku organizací 

akce. 6 0 0

odpady
18.3.2019 (nesplněno), 

20.5.2019
ANO

412 nepřijato 25. února 2019

ZO projednalo a schvaluje připojení k mezinárodní kampani „Vlajka 

pro Tibet“ a pověřuje Jaromíra Tichého vyvěšením tibetské vlajky 

na budově obecního úřadu. 3 1 2

ostatní 18.3.2019 0

413 28/2/2019 25. února 2019

ZO projednalo a schvaluje záměr podání žádosti o dotaci 

Ministerstva zemědělství ČR na akci „Oprava hřbitovní zdi“ 

v minimální výši 30 % uznatelných nákladů a pověřuje starostu obce 

přípravou žádosti v roce 2020, kde bude vyčíslena i vícepráce za 

odbornou manipulaci s náhrobky. 6 0 0

Je tu něco nového, 

abychom na to příští 

rok nezapomněli?

Na příští rok. Rozpočet 

na zeď je a nabídka na 

lavičky už tu je. Do 

rozpočtu peníze na 

spoluúčast.

projekty, 

dotace

18.3.2019 (nesplněno), 

20.5.2019
NE

Držet v patrnosti a připravit 

žádosti do další výzvy.

414 29/2/2019 25. února 2019

ZO projednalo a schvaluje člena Dozorčí rady Ekocentra Oldřichov 

v Hájích, o.p.s. pana Ing. Jiřího Huška, bytem Oldřichov v Hájích čp. 

XXX. 6 0 0

personální 18.3.2019 ANO

414 30/2/2019 25. února 2019

ZO projednalo a schvaluje záměr projednat žádost občanů části 

obce Filipka s Magistrátem města Liberec, odborem dopravy a 

ověření záměru s projektovou dokumentací akce Humanizace 

dopravy v obci Oldřichov v Hájích. 6 0 0

Je již žádost občanů 

odeslána na MML?

Žádost od občanů ještě 

nebyla odeslána na 

MML. Poslat

spolupráce
18.3.2019 (nesplněno), 

20.5.2019
NE

Odeslat žádost na MML. Není 

na co čekat.

414 31/2/2019 25. února 2019
ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání Finančního 

výboru obce Oldřichov v Hájích bez připomínek. 6 0 0

kontrola, 

audit
18.3.2019 ANO

414 32/3/2019 25. března 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. 7 0 0

Máme již uzavřenou 

smlouvu?
ano rozpočet 20.5.2019 ANO

414 32/3/2019 25. března 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.

kontrola, 

audit
20.5.2019 ANO

414 33/3/2019 25. března 2019

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. 7 0 0

kontrola, 

audit
20.5.2019 ANO

414 34/3/2019 25. března 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. (Části pozemku za 

školkou) 4 2 1

Byl již zpracován 

geodetický posudek?

Geometrák ještě není. 

Udělají se odhady. 

Musí se to zveřejnit.

pozemky 20.5.2019 NE

414 35/3/2019 25. března 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. 7 0 0

Byly již peníze 

vyplaceny?
ano příspěvky 20.5.2019 ANO

414 staženo z jednání 25. března 2019
Staženo z jednání - Zakládací listina Ekocentrum Oldřichov v Hájích 

z.ú. 7 0 0
majetek 20.5.2019 0

414 37/3/2019 25. března 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. 7 0 0

Jak je daleko 

oceňování pozemků a 

jednání s vlastníky?

Shváleno, že 

nabídneme 2 násobek. 

Ještě se s tím nezačalo. 

Zadá se to 

Wünchovým.

pozemky 20.5.2019 NE
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414 38/3/2019 25. března 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. 7 0 0

Jsou již zajištěny 

všechny sliby 

mlčenlivosti?

ne nikdo
kontrola, 

audit
20.5.2019 NE

414 39/3/2019 25. března 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.  (BUS zastávka Na 

Pilách) 7 0 0

Už to prošlo 

katastrem?
Hotovo pozemky 20.5.2019 ANO

414 40/3/2019 25. března 2019 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání Finančního 

výboru obce Oldřichov v Hájích ze dne 21.3.2019 bez připomínek. 7 0 0

kontrola, 

audit
20.5.2019 ANO

414 41/3/2019 25. března 2019 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání Kontrolního 

výboru obce Oldřichov v Hájích ze dne 18.3.2019. 5 0 2

kontrola, 

audit
20.5.2019 ANO

414 42/4/2019 29. dubna 2019
schválení rozpočtu na rok 2019 o celkovém objemu příjmů a 

financování ve výši 15483839,48 Kč a o celkovém objemu výdajů a 

financování ve výši 15483839,48Kč 7 0 0

Je již připravena 

tabulka, kde se budou 

průběžně hlídat výdaje 

z rozpočtových 

kapitol?

ano. Je potřeba zjistit, 

co je Obec povinna 

dělat a co dosud 

nedělá.

rozpočet 20.5.2019 NE

414 43/4/2019 29. dubna 2019
Schválení finančního příspěvku pro ZŠ a MŠ Mníšek na zotavovací 

pobyt ve výši 1300,-Kč na dítě / celkem 7800,-/

Jsou již peníze 

vyplaceny?
ano příspěvky 20.5.2019 ANO

414 44/4/2019 29. dubna 2019
Projednání a neschválení prodeje části ppč. 1023/1 a 1020/ 

(Janáček)
pozemky 20.5.2019 ANO

414 45/4/2019 29. dubna 2019
Schválení finančního daru ve výši 1000,-Kč společnosti APOSS 

Liberec 6 1 0

Jsou již peníze 

vyplaceny?

ne čeká se na schválení 

krajem
příspěvky 20.5.2019 NE

414 46/4/2019 29. dubna 2019

Schválení zápisu do obecní kroniky za rok 2018 7 0 0

Jsou již staré kroniky 

odvezeny do archivu, 

abychom o ně při 

nějaké mimořádné 

události nepřišli?

Archiváři již byli 

osloveni. Mají stanovit 

termín předání.

kronika 20.5.2019 NE

414 47/4/2019 29. dubna 2019

schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4009566/VB/02 sČEZ 

Distribuce

Žádám o sken 

podepsané smlouvy.
smlouva 20.5.2019 NE

414 48/4/2019 29. dubna 2019

Schválení Zakládací listiny Ekocentra Oldřichov v Hájích 7 0 0

Je již listina 

podepsána? Pokud 

ano, tak žádám o 

sken.,

Není. Schůzka teprve 

bude na KULK.
ekocentrum 20.5.2019 NE

414 49/4/2019 29. dubna 2019
schválení dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 3.10.2018 se 

zhotovitelem akce Rekonstrukce mostu přes Malou Jeřici, fa 

Stylstav o stanovení termínu dokončení stavby

Je již dodatek 

podepsán? Pokud ano, 

tak žádám o sken.

smlouvy 20.5.2019 NE

414 50/4/2019 29. dubna 2019
schválení navýšení nákladů na pořádání Oldřichovského festivalu 

vroce 2019 na 30000,-Kč
příspěvky 20.5.2019 NE

414 51/4/2019 29. dubna 2019 schválení finančního příspěvku ZŠ Mníšek n Sportovně-turistický 

pobyt žáků ve Splzově ve výši 13125,-

Byly již tyto finance 

poskytnuty ZŠ Mníšek?
ano příspěvky 20.5.2019 ANO
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414 52/4/2019 29. dubna 2019

-schválení nového člena finančního výboru

Konal se již fin. Výbor v 

novém složení?
personální 20.5.2019 NE

414 53/4/2019 29. dubna 2019
-schválení zprávy stavebního výboru

kontrola, 

audit
20.5.2019 ANO

414 54/4/2019 29. dubna 2019 ZO projednalo a bere na vědomí návrh předsedkyně stavebního 

výboru a pověřuje starostu do příštího jednání připravit návrh 

výkonu stavebního výboru

Vypracoval již starosta 

obce protinávrh 

fungování stavebního 

výboru?

Měl by být na ZO.
kontrola, 

audit
20.5.2019 NE

V Oldřichově v Hájích dne 20.5.2019

Jana 

Svatoňová
Jana Hodačová Radim Šarapatka

(člen výboru) (člen výboru) (předseda výboru)
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