
ZZZÁÁÁPPPIIISSS   ZZZEEE   ZZZAAASSSEEEDDDÁÁÁNNNÍÍÍ   ZZZAAASSSTTTUUUPPPIIITTTEEELLLSSSTTTVVVAAA   OOOBBBCCCEEE OOOLLLDDDŘŘŘIIICCCHHHOOOVVV   VVV   HHHÁÁÁJJJÍÍÍCCCHHH  

   

 
  

1

 

 
 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích 
 
Datum jednání:   30. 11. 2020 
Místo jednání:   Zasedací místnost Obecního úřadu v Oldřichově v H. 
Začátek jednání:   18.00    Konec jednání:   19.50       
Počet přítomných členů ZO: 5    Omluveni:      2 
Neomluveni:    0    Hosté:       0  
 
Starosta obce provedl uvítání a zahájení jednání ZO. Dále stanovil ověřovatele zápisu Petra 
Martínka a Janu Štastnou. 
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 KV a FV 

2) Rozpočtové opatření č. 3/2020 

3) Rozpočtové provizorium na rok 2021 

4) Plán inventur a složení inventární komise 

5) Žádost o finanční příspěvek pro MŠ 

6) Různé 

7) Závěr 

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

 
 
Bod 1 – Zpráva Kontrolního výboru: 
Předkladatel Mgr. R. Šarapatka  
Důvodová zpráva – R. Šarapatka doplnil informace k jednání KV. Navrhujeme provedení 
dalšího Energetického posudku, který by mohl pomoci s kalkulací, jak se nám kotelna vyplácí 
a zda by pomohlo rozšíření rozvodů tepla. 
Podle původního energetického auditu 2010 se nám má kotelna splatit do roku 2033. To byl 
propočet bez dotace. V reálu s dotací jsme si už kotelnu na úsporách skoro splatili. 
Teplo z kotelny pravděpodobně neodebírají někteří připojení uživatelé. S tím bychom měli 
něco udělat, protože by nám mohli unikat příjmy. 
U Kuklů, kteří jsou v obecním nájmu a mají dost možná i neplatnou nájemní smlouvu, tam by 
to měl obecní úřad dát do podmínek nájmu. V objektu Besedy se prostě bude povinně topit 
z kotelny. Stavělo se to proto, aby střed obce nebyl začouzený. Environmentální hledisko bylo 
důležité pro to, aby nám tu dotaci dali.  
Větrník jako objekt Libereckého kraje pokud teplo nevyužívá, tak je to na jednání starosty 
s hejtmanem. Jestli tam pořád topí LTO jsou připojeni na kotelnu na biomasu, tak je to jejich 
a i naše ostuda a s tím se musí pracovat. 
Jestli je připojen RD Martínků a nevyužívají to, tak je to o tom, je navnadit, že se jim to 
vlastně vyplatí. Ale zde je rozhodnutí na nich. 
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Rozprava – J. Tichý – připomínkoval zprávu KV v tom, že vykazuje nepřesnosti. Zejména o 
kotelně na výrobu tepla z biomasy. Tabulka, která je součástí zprávy uvádí, že příjmy jsou 
v jednotlivých letech podstatně nižší než výdaje. To je velice zavádějící. Nelze proti sobě 
stavět příjmy a výdaje z účetnictví Obce OvH, protože výdaje jsou vždy v daném roce tj. od 
1.1. do 31.12., kdežto příjmy za teplo jsou vždy o pololetí posunuty, protože fakturační 
období je vždy k 30.6 a 31.12., což znamená, že platby za teplo vyrobené v druhém pololetí 
daného roku jsou příjmem Obce OvH až v prvním pololetí následujícího roku.  
Dále také tabulka nezahrnuje příjem – úsporu za vlastní spotřebované teplo. Pokud by tato 
položka byla v tabulce zohledněna, tak nebudou příjmy nižší než výdaje, ba právě naopak. 
Dále se pak J. Tichý vyjádřil ke komentáři R. Šarapatky a to, že ubytovna DDM není ve 
vlastnictví LK, ale Města Liberec. A právě až změna vlastníka z LK na Město Lbc vedlo 
k započetí odběru tepelné energie. S ohledem na skutečnost, že dodáváme pouze tepelnou 
energii v zimním období, tak ubytovna musí provozovat i svoji původní kotelnu na LTO, 
protože z ní ohřívají TUV. To je i jeden z důvodů proč jsem navrhoval doplnění naší kotelny 
o fotovoltaiku, abychom mohli uspokojit celoroční poptávku. 
Na odběr tepelné energie z našeho zdroje není žádné nařízení a je zcela na dobrovolnosti. 
Pokud však KV bude navrhovat úpravu smluv, kde bude ustanovení o povinnosti odběru tepla 
doplněno a ZO bude s návrhem souhlasit, tak to doplní.     
*Radim Šarapatka navrhl, aby Obec znovu vstoupila v jednání s panem Trostem ohledně 
připojení na kotelnu. 
Jana Šťastná se dotazovala, zda jsou uzavřeny s odběrateli smlouvy na odběr tepelné energie. 
Starosta informoval, že jsou uzavřeny smlouvy dle vzoru energetického úřadu. 
USNESENÍ č. 79/9/2020  
ZO projednalo a bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 2 –  Rozpočtové opatření č. 3/2020: 
Předkladatel  
 
Důvodová zpráva – Starosta obce předložil ZO k projednání rozpočtové opatření, které 
upravuje – navyšuje příjmy i výdaje o částku 87 760,-Kč na celkových 30 687 736,-Kč příjmů 
a 46 999 330,61Kč výdajů. Financování se nemění. 
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
 

USNESENÍ č. 80/9/2020  
ZO projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
  
Bod 3 –  Rozpočtové provizorium na rok 2021: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Starosta obce předložil ZO návrh na rozpočtové provizorium do doby 
schválení řádného rozpočtu na rok 2021.  
Rozprava – Mgr. R. Šarapatka oponoval, že nevidí důvod proč nebyl sestaven návrh řádného 
rozpočtu .  
USNESENÍ č. 81/2020  
ZO projednalo a schvaluje v souladu s ustanovením §84, odst. 2, písm. f), zákona č. 
128/2000 Sb., v platném znění (zákon o obcích) Rozpočtové provizorium na rok 2021 do 
schválení řádného rozpočtu ve stejném objemu období roku 2020 a závazků vyplývajících ze 
schválených usnesení a uzavřených smluv. 

Pro: 4 Proti: 1 Zdržel se: 0 
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Bod 4 – Plán inventur za rok 2020 : 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Starosta obce předložil ZO návrh plánu inventur za rok 2020 zpracovaný 
referentkou J. Bekešovou. Platnost plánu inventur je od 18.12.2020 do 17.1.2021. Inventury 
budou zahájeny dne 2.1.2021 a ukončeny  16.1.2021. Inventarizační zpráva bude předsedou 
zpracována do 17.1.2021. Do inventární komise navrhl Mgr. R. Šarapatku, P. Martínka a J. 
Šťastnou. 
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka..  
USNESENÍ č. 82/2020  
ZO projednalo a schvaluje předložený plán inventarizace za rok 2020 a inventární komisi 
ve složení předseda Mgr. Radim Šarapatka, členové P. Martínek aj. Šťastná. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 5 – Žádost o finanční příspěvek pro MŠ Mníšek: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – MŠ v Mníšku požádala ZO o vánoční příspěvek ve výši 5 000,-Kč na 
zakoupení vánočních dárků pro děti. 
Rozprava – J. Šťastná – upozornila na skutečnost, že jsme v tomto bodě prakticky všichni 
zainteresováni, protože se to týká dětí – členů rodin - téměř všech zastupitelů, takže bychom 
se měli vzdát hlasování. Ovšem to by ani v budoucnu nemohl být schválen žádný příspěvek 
pro děti ze ZŠ či MŠ a byly by tím poškozeni i ostatní děti, tudíž ZO bere na vědomí tento 
stav a došlo ke vzájemné dohodě, že budou hlasovat všichni.  
USNESENÍ č. 83/9/2020  
ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek pro ZŠ a MŠ Mníšek, se sídlem 
Oldřichovská 198, Mníšek, ve výši 5 000,-Kč určený k zakoupení vánočních dárků pro děti. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 6 – Různé: 
 
a) Cenová příloha pro rok 2021 - 1 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Svozová firma odpadů stejně jako každý rok předkládá cenovou přílohu 
ke smlouvě, která pro příští rok nemění ceny letošního roku. 
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
USNESENÍ č. 84/9/2020  
ZO projednalo a schvaluje Cenovou přílohu pro rok 2021 – 1 ke smlouvě o dílo č. 
S006304784 ze dne 31.3.2003 s firmou FCC Liberec s.r.o., se sídlem Mydlářská 105/10, 
Liberec 10. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
b) Žádost o příspěvek na odměny k obecní hře ZA POKLADY LOUPEŽNÍKŮ  
Předkladatel starosta obce J. Tichý 

Důvodová zpráva – Paní J. Pospíšilová zaslala Obci OvH k projednání návrh na zřízení 
obecní hry „Za poklady loupežníků“, při které by účastníci po absolvování hry obdrželi 
drobný upomínkový předmět. V této souvislosti žádá ZO o schválení příspěvku na pořízení 
těchto upomínkových předmětů. V žádosti jsou uvedeny sady o 50 kusech a 100 kusech 
v různých cenových relacích.  
Rozprava – M. Hodač – podpořil tento návrh, protože se mu zdá být velmi zajímavý jak pro 
turisty, tak i místní. Alespoň mají motiv se projít po okolí. 
Po diskusi všech členů došlo k sjednocení názoru o podpoře..  
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USNESENÍ č. 85/9/2020  
ZO projednalo a schvaluje příspěvek na odměny k obecní hře Za poklady loupežníků dle 
cenové nabídky varianta č. 8, ve výši 4 548,-Kč + DPH. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
c/ Výběrové řízení náves: 
Předkladatel Mgr. R. Šarapatka 

Důvodová zpráva – Pro podporu financování revitalizace návsi podala Obec prostřednictvím 
výzvy Místní akční skupiny Podještědí žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova do 
Státního zemědělského a intervenčního fondu podpořeného z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova. Žádost byla úspěšná a Obci byla přidělena dotace ve výši 80 % 
z předpokládaných nákladů projektu 742 201 Kč bez DPH. 
Podklady pro revitalizaci návsi dělali architekti Klápšťovi. 
Z původního plánu revitalizace návsi se dosud realizovalo:  
přesun pomníku, rekonstrukce volejbalového hřiště, záhon u OÚ. 
V rámci realizace této etapy projektu dojde k realizaci následujících aktiv: 

1. Revitalizace požární nádrže, která by měla po provedení zamýšlených prací lépe 
zapadat do okolního prostředí včetně menších terénních úprav okolo. Dojde k doplnění 
dřevěného zakončení hran nádrže dubovými fošnami. Vstupní schodiště, které 
vystupuje nad terén, bude sníženo. Přítok ani odtok z nádrže nebude měněn. V okolí 
nádrže budou do stávajícího terénu zapuštěny žulové kameny různých velkostí velikostí, 
zapuštěny budou z 1/3 - 1/2 svého celkového objemu. Díky tomu se tak změkčí 
geometrický tvar nádrže, aby lépe zapadla do okolí. 

2. Vybudování haťového chodníku - bude založený na patkách nebo zemních vrutech, z 
důvodu životnosti bude vynesen nad stávající terén. Hatě nebudou povrchově upraveny, 
budou ponechány přirozenému šednutí. V místě haťového chodníku budou umístěny 3 
informační tabule vztahující se tématy k danému místu (např. historie obce, historie 
vztahující se k centru obce apod.). 

3. Zídka pro posezení - jedná se o kamennou zídku (výška 400 mm), která bude sloužit 
jako posezení (zejména pro mladší generaci) a stane se taktéž jakýmsi ohraničením 
zpevněné plochy, aby na tomto místě neparkovalo na trávě. 

4. Mobiliář - v rámci realizace projektu dojde také k doplnění mobiliáře - odpočinkových 
ploch. Nově zde dojde k umístění piknikové sestavy, parkové lavičky - dlouhé, krátké, 
oboustranné, demontovatelných piknikových sestav, odpadkových košů, stojanů na 
jízdní kola a dále také atypického mobiliáře - lavice bez opěradel, informačních tabulí, 
které budou částečně umístěny u výše zmíněného haťového chodníku. 

1 ks piknikové sestavy (stůl + 2 lavičky), 1 ks parkové lavičky dlouhé, 1 ks parkové lavičky 
krátké, 1 ks parkové lavičky oboustranné, 2 ks piknikových sestav demontovatelných, 2 ks 
odpadkových košů, 5 ks stojanů na kola, 4 ks informačních tabulí (3 ks budou umístěny u 
haťového chodníku), 4ks lavic bez opěradla. 
Zahájení fyzické realizace se předpokládá 1.4.2021, ukončení 31.10.2021 
V rámci další etapy revitalizace návsi Oldřichov v Hájích je plánována výstavba altánu z 
přírodního materiálu s kamennou zídkou a ohništěm. Tento záměr výstavby však není 
součástí této žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (výzvy MAS). Na tento záměr 
výstavby se obec pokusí získat finanční prostředky z jiných dotačních titulů, případně v 
následujících letech z vlastního rozpočtu obce. 
Přílohy: 
Situace 
SO-02 nádrž půdorys 
SO-03 hatě půdorys 
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SO-05 zídka půdorys 
SO-05 zídka řez 
Rozprava – M. Hodač – vyslovil obavu, že haťový chodník, který má být zakončen nad 
vodní hladinou nádrže může být v brzké budoucnosti z důvodu destrukce dřeva zdraví 
nebezpečný, a proto se z uvedeného důvodu zdrží hlasování. 
*J. Tichý – upozorňuje na potřebu prověření (vlečnými křivkami) průjezd mezi studnou u Oú 
a plánovanou zídkou pro zásobovací vozidla. 
J. Šťastná – upozornila, že při projednávání podoby parku u OÚ bylo plánováno i vysazení 
vzrostlého smrku pro stálé využívání v době vánočních svátků k dekoraci, aby se na toto 
nepozapomnělo *s tím, že by se dal strom zasadit v rámci této akce na náklady Obce.  
J. Tichý – prověřit místo pro umístění stromu z důvodu vedení inženýrských sítí. 
J. Tichý – namítl, že k takové podobě vyhlášení VZ má připomínky. Jednak si představoval, 
že tento návrh bude mít atributy zadávací dokumentace, kde bude uveden termín podání 
nabídek, popř. max. cena zakázky, prokázání kvalifikace uchazečů, apod. Současně upozornil 
na skutečnost, že i směrnice obce toto požaduje. Zejména, že ZO schvaluje podobu zadávací 
dokumentace a tři uchazeče, kteří budou osloveni napřímo. S takto připraveným materiálem 
nemůže souhlasit. 
Po vzájemné diskusi bylo dohodnuto, že R. Šarapatka tyto připomínky zapracuje a do 
termínu 11.12.2020 elektronicky rozešle všem členům ZO k případným připomínkám.  
USNESENÍ č. 86/9/2020  
ZO projednalo a schvaluje zadání výběrového řízení Revitalizace návsi rozděleného na 2 
části/2 samostatná výběrová řízení –  

 Výběrové řízení stavební práce - nádrž, haťový chodník, zídka pro posezení 
 Výběrové řízení - mobiliář – lavičky, stolky, stojany pro kola, infotabule 

ZO Pověřuje Radima Šarapatku administrací těchto zakázek a stanovuje hodnotící komisi ve 
složení: členové: Radim Šarapatka, Jaromír Tichý a Petr Martínek, náhradníci: Mgr. J. 
Vávrová, J.Šťastná a V. Knespl. 
Dále pověřuje administrátora R. Šarapatku o zaslání zpracované ZD a návrhu tří případných 
uchazečů všem členům ZO k připomínkování do termínu 11.12.2020. 
 

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1 
 
d/ Prodej nepotřebného majetku: 
Předkladatel Mgr. R. Šarapatka 

Důvodová zpráva – Po rekonstrukci silnice se stal tento movitý majetek nepotřebný. Je 
možné jej využít pro vlastní potřeby, nebo jej nabídnout k prodeji. Rozhodně by však neměl 
bez využití ležet v panelárně, kde postupně zdegraduje. 
Rozprava – K tomuto bodu proběhla všeobecná diskuse všech přítomných členů ZO, kde 
došlo ke vzájemné dohodě, že s nabídkou sice všichni souhlasí, ale s odkladem na jarní 
měsíce, kdy bude i zřejmé zdali materiál nevyužije Obec OvH sama. 
*R. Šarapatka předložil zastupitelům několik typů přístřešků . Autobusových zastávek. 
Proběhla diskuze, jaký typ přístřešku v obci umístit a zda budou umístěny na všech 
autobusových zastávkách, celkem 5 ks. Došlo ke shodě, že by měly být umístěny přístřešky na 
všech zastávkách a stejného typu. J. Tichý zjistí na Oú v Mníšku, kde zakoupili přístřešek před 
samoobsluhou a zajistí cenovou nabídku od příslušné firmy (předpokládá se, že se jedná o 
firmu Batima). Tuto nabídku předloží na příštím jednání ZO. 
K tomuto bodu nebude prozatím přijato žádné usnesení. 
 
e/ Kritéria pro přidělování bytů a přístřeší: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
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Důvodová zpráva – V bytovém domě čp. 229 bude v dohledné době dokončena postupná 
rekonstrukce a byty budou připraveny k předání do užívání. S ohledem na skutečnost, že 
poslední dlouholetí nájemníci ukončili své nájemní smlouvy je potřeba nastavit nový systém 
výběru nových nájemníků.   
Rozprava – J.Šťastná a P. Martínek namítali, že materiál k tomuto bodu byl zaslán krátkou 
dobu před jednáním, tudíž si jej nestačili prostudovat a navrhli tento bod odložit na další 
jednání ZO, což bylo ostatními členy ZO akceptováno. 
 
Bod 18 – Diskuse a závěr: 
Nebyl přednesen žádný diskusní příspěvek a jednání bylo ukončeno. 
 
 
Zapsal:    Jaromír Tichý………………………………… 
 
 
Správnost zápisu ověřili: Petr Martínek………………………….…….. 

 
 
Jana Šťastná..……………………….. 

 
 
 

………………… 
Jaromír Tichý 
starosta obce 

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


