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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích 
 
Datum jednání:   21.9.2020 
Místo jednání:   Zasedací síň OÚ Oldřichov v Hájích            
Začátek jednání:   18.00    Konec jednání:   18.27       
Počet přítomných členů ZO: 5    Omluveni:      2 
Neomluveni:    0    Hosté:       0  
 
Starosta obce provedl uvítání a zahájení jednání ZO. Dále jmenoval zapisovatele Václava 
Knespla a ověřovatele zápisu Petra Martínka a Janu Šťastnou. 
Dále starosta obce konstatoval, že na základě presenční listiny ZO je přítomna nadpoloviční 
většina členů ZO a tudíž je zasedání úsnášeníschopné. 
  
Program jednání: 

1) Zprávy Kontrolního a Finančního výboru 
2) Rozpočtové opatření č. 2/2020 
3) Návrhy vyhlášek o místních poplatcích 
4) Různé 
5) Závěr 

 
 
Doplnění bodů jednání: 
Nebylo navrženo doplnění ani změna programu. 
Hlasování o 
programu jednání Pro:  5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
 
Bod 1 – Zprávy KV + FV: 
Předkládají předsedové výborů  
Důvodová zpráva – Finanční výbor ani Kontrolní výbor neměl v předchozím období jednání.  
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.  
 
Bod 2 –  Rozpočtové opatření č. 2/2020: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Rozpočtové opatření navyšuje rozpočet obce Oldřichov v Hájích 
v příjmech i výdajích o částku 31 000,-Kč. Financování se nemění. Jedná se o dotaci na volby 
do krajů. Rozpočtové opatření současně upravuje UZ u dotace na výstavbu chodníku. 
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
USNESENÍ č. 58/7/2020  
ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2020, které navyšuje rozpočet na rok 
2020 v příjmech i výdajích o 31 000,-Kč na celkové rozpočtové příjmy ve výši 30 599 976,-
Kč a celkové rozpočtové výdaje na 46 911 570,61,-Kč. Financování se nemění. Rozpočtové 
opatření je přílohou tohoto zápisu. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Bod 3 –  Návrhy nových vyhlášek o místních poplatcích: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Předložené návrhy vyhlášek jsou zpracovány na základě vzorů MV ČR, 
které reflektují na aktuální změny zákonů ČR a jsou v nich zapracovány dosavadní podmínky 
Obce Ovh. 
Rozprava – J. Tichý – u vyhlášky o poplatku z pobytu upřesnil, že je možné poplatek 
stanovit v roce 2020 do výše 21,-Kč a po té v roce 2021 zvýšit až na 50,-Kč. Současně navrhl 
výši poplatku 10,-Kč. U vyhlášky poplatku ze psů informoval přítomné, že v návrhu jsou 
uvedeny ceny, které platí v současně platné vyhlášce a k vyhlášce poplatku z užívání 
veřejného prostranství navrhl jednotnou cenu jako tomu bylo doposud. 
J. Šťastná – dotaz na paušální částku ve výši 1 000,-Kč. 
*J. Šťatsná – dotaz, zda není správcem poplatku Obec a pokud ne, zda je v pořádku, že 
vyhlášky podepisuje i místostarosta. J. Tichý – odpověď – Obec pověřila správcem poplatku 
Obecní úřad a podepisující jsou starosta a místostarosta.  
USNESENÍ č. 59/7/2020  
ZO projednalo a bere na vědomí znění nových vyhlášek o místních poplatcích včetně 
připomínek a pověřuje starostu obce k jejich projednání s odborem dozoru MV ČR v Liberci 
a následné zveřejnění.  

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
Bod 4 –  Různé: 
 
a/  Žádost o poskytnutí dotace, příspěvku, daru 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Obec OvH obdržela od nakladatelství Petr Polda s.r.o., žádost o dar ve 
výši 5 000,-Kč na akci „Příběhy skalních vyhlídek Jizerských hor“. 
Rozprava – J. Tichý – doplnil informace, že by kniha měla obsahovat i několik příběhů 
z okolí naší obce a navrhl tuto akci podpořit, k čemuž se všichni členové ZO přiklonili. 
USNESENÍ č. 60/7/2020  
ZO projednalo a schvaluje dar ve výši 5 000,-Kč pro nakladatelství Petr Polda s.r.o., se 
sídlem Myslivecká 309/8, 460 07 Liberec III-Jeřáb, IČ: 0176705. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
b) Smlouva na dodávku elektřiny 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – ZO obdrželo cenovou nabídku společnosti Amper Market na dodávku 
silové elektřiny pro Obec OvH pro období od 1.1.2021 do 31.12.2021 resp. 31.12.2022. 
Cenová nabídka je výhodnější ve všech tarifech než dosavadní smlouva, které končí platnost 
31.12.2020.  
Rozprava – Po vzájemné debatě všech přítomných zastupitelů došlo ke shodě na tom, že by 
bylo vhodné uzavřít smlouvu pro období do konce roku 2022. 
USNESENÍ č. 61/7/2020  
ZO projednalo a schvaluje smlouvu na dodávku silové elektřiny se společností Amper 
Market pro období od 1.1.2021 do 31.12.2022. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
c/ Žádost o finanční příspěvek na akce a žádost o zproštění od poplatku za pronájem 
sálu Besedy: 
Předkladatel Mgr. R. Šarapatka a Mgr. J. Vávrová 
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Důvodová zpráva – ZO obdrželo žádost spolku Živo v Hájích o finanční příspěvek ve výši 
15 000,-Kč včetně zproštění od poplatku za pronájem sálu Beseda. 
  
USNESENÍ č. 62/7/2020  
ZO projednalo a schvaluje příspěvek spolku Živo v Hájích, z.s. na akce pro děti ve výši 
15 000,-Kč, který bude zaslán na účet spolku. Současně schvaluje zproštění platby za 
pronájem sálu v termínu konání Mikulášské a Vánočních trhů dne 12.12.2020. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 5 – Diskuse a závěr: 
 J. Tichý – informoval zastupitele o tom, že Obci OvH byla přijata žádost o dotaci na 

úpravu parku v okolí OÚ bez závad a s ohledem na informaci od manažerky MAS, že 
nebudou vyčerpány všechny finanční prostředky v této výzvě, tak je nanejvýš 
pravděpodobné, že budou obci i požadované prostředky na spoluúčast projektu 
přiděleny. 

 P. Martínek – informoval zastupitele, že žádost o finanční prostředky na nákup 
dopravního automobilu pro SDH Oldřichov v Hájích byla také v prvním kole 
doporučena ke schválení a je tedy pravděpodobné, že se bude moci nákup v příštím 
roce realizovat.  

 J. Šťastná – dotaz na plánovanou změnu ÚPO.   
 
 
 
 

Zapsal:    Jaromír Tichý …….………………………………… 
 
 
Správnost zápisu ověřili: Petr Martínek ………………………….…………… 
 
 

Jana Šťastná   ..…………………………………….. 
 
 
 
 

………………… 
Jaromír Tichý 
starosta obce 

 
 
 
 
Pozn.: * kurzíva – text doplněný ověřovatelkou J. Šťastnou 
 


