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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích 
 
Datum jednání:   31.5. 2021 
Místo jednání:   Sál restaurace BESEDA v Oldřichově v H. 
Začátek jednání:   18.00    Konec jednání:   20.12       
Počet přítomných členů ZO: 7    Omluveni:      0 
Neomluveni:    0    Hosté:       0  
 
Starosta obce provedl uvítání a zahájení jednání ZO. Oznámil přítomným, že ředitel 
příspěvkové organizace LK Střevlik pan Martin Modrý požádal o možnost prezentovat 
budoucí činnost této organizace v areálu Ekocentra Oldřichov v Hájích a udělil mu slovo. Pan 
ředitel Modrý seznámil zastupitele a přítomnou veřejnost s tím, že se organizace Střevlik po 
pěti letech vrací se svou činností do areálu v Ekocentru Oldřichov v Hájích, kde by chtěli 
navázat na činnost, kterou zde před lety provozovali. Od června budou organizovat pobyty a 
letní příměstské tábory pro děti v Ekocentru a po úplném odchodu organizace Suchopýr 
z areálu Ekocentra Oldřichov v Hájích se stanou řádnými nájemci k celkovému provozu 
areálu v Oldřichově v H. včetně ekofarmy a Domu přírody v Dolánkách. 
Po prezentaci proběhla diskuse, kde pan ředitel Modrý zodpověděl všechny dotazy z řad 
zastupitelů i přítomné veřejnosti. 
 
Následoval program jednání ZO. 
 
Starosta obce jmenoval zapisovatele Václava Knespla a ověřovatele zápisu Petra Martínka 
a Mgr. Jiřinu Vávrovou. 
Dále konstatoval, že na základě presenční listiny ZO je přítomna nadpoloviční většina členů 
ZO a tudíž je zasedání usnášení schopné. 
 
Program jednání: 

1) Zpráva KV + FV 
2) Závěrečný účet obce za rok 2020 
3) Schválení účetní závěrky za rok 2020 
4) Rozpočtové opatření č. 1/2021  
5) Řád veřejného pohřebiště obce Oldřichov v Hájích 
6) Žádost o pronájem části p.p.č. 165/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích 
7) Různé 
8) Závěr 

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

 
Bod 1 – Zprávy KV + FV: 
Předkládají předsedové výborů  
Důvodová zpráva – V uplynulém období proběhlo pouze jednání KV. 
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Rozprava – Mgr. R. Šarapatka – přednesl přítomným zápis z jednání KV s komentářem 
k jednotlivým bodům. 
p. Vávra – vznesl dotaz, zda současný dodavatel může participovat na páteřní síti. 
Mgr. J. Vávrová – konstatovala, že Obec OvH má k dispozici v páteřní síti jednu trubičku, 
kterou by v případě, že se pan Barth nedomluví s provozovatelem sítě, mohl obsadit on. 
Mgr. R. Šarapatka – doplnil informaci, že pan Rybníček obdržel dotaci až v současné době a 
bude pokračovat v zasíťování obce. 
USNESENÍ č. 39/5/2021  
ZO projednalo a bere na vědomí  zprávu z jednání Kontrolního výboru bez připomínek. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 2 –  Závěrečný účet obce Oldřichov v Hájích za rok 2020: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Účetní obce J. Bekešová zpracovala na základě Zprávy o přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2020 závěrečný účet obce. Nedostatek zjištěný při přezkoumání ve 
špatné výši odměny místostarostovi obce (6 200,-Kč namísto schválených 6 500,-Kč), byl 
způsoben administrativní chybou v podkladech pro zpracování mezd. Nedostatek ve špatném 
znění usnesení ZO o schválení závěrečného účtu obce byl způsoben špatným výkladem 
zákona o rozpočtech územních samosprávných celků. Při přezkoumání hospodaření obce 
nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření 
územního celku v budoucnosti.  
Rozprava – Mgr. R. Šarapatka – dotaz na vyřešení nedostatku ohledně pozdního zveřejnění 
dodatku smlouvy s EVOSOU? 
J. Tichý – odpověděl, že pokud by si zprávu auditorky přečetl řádně, tak je tam pouhé 
konstatování o vyřešeném nedostatku z předchozího období, tj. z roku 2019, které se období 
roku 2020 již netýká.  
USNESENÍ č. 40/5/2021  
ZO projednalo a schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020 
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 
bez výhrad. Závěrečný účet za rok 2020 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za 
rok 2020 jsou přílohou tohoto zápisu. 
Současně bere na vědomí odstranění chyb zjištěných auditorkou ing. Nikolou Hnízdilovou 
spočívající v nesprávné výši vyplacené odměny neuvolněnému členovi ZO, místostarostovi 
P. Martínkovi, která byla v měsíci květnu 2021 dorovnána a v nesprávném znění usnesení 
ZO o projednání Závěrečného účtu za rok 2019. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 2 
 
Bod 3 – Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2020: 
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 – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
USNESENÍ č. 41/5/2021  
ZO projednalo a schvaluje účetní závěrku za rok 2020 sestavenou k 31.12.2020 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: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 
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Bod 4 – Rozpočtové opatření č. 1/2021: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Rozpočtové opatření č. 1/2021 navyšuje rozpočet obce Oldřichov 
v Hájích v příjmech i výdajích o částku 29 065,06Kč (příspěvek SR na dopady proti 
nákazových opatření) a 11 141,-Kč (dotace z ÚP). Financování se nemění.  
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
USNESENÍ č. 42/5/2021  
ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2021, které navyšuje rozpočet na rok 
2021 v příjmech i výdajích o 40 206,06Kč na celkové rozpočtové příjmy ve výši 12 880 
700,06Kč a celkové rozpočtové výdaje na 18 668 985,97Kč. Financování se nemění. 
Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 5 – Řád veřejného pohřebiště obce Oldřichov v Hájích: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Řád veřejného pohřebiště byl zpracován dle metodických pokynů MV 
ČR a následně byl v souladu se zákonem návrh schválen Krajským úřadem Libereckého 
kraje, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu.  
Rozprava – Mgr. J. Vávrová – Dotaz k bodu č. 6 řádu, zda se budou vyžadovat k uzavření 
smluv uvedené údaje? Ve stávajících smlouvách nejsou. J. Tichý odpověděl, že v případě 
nových smluv ano, ale stávající se měnit nebudou. 
Mgr. R Šarapatka – přednesl připomínku k ustanovení – čestný hrob, že například v případě 
hrobu Matouška by bylo dobré tento hrob takto označit a spolku PATRON, který se o hrob 
stará, odpustit nájem. 
M. Hodač – přednesl úvahu o tom, co vlastně česný hrob je či není, neboli co se může 
čestným hrobem stát a co ne.  
USNESENÍ č. 43/5/2021  
ZO projednalo a schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Oldřichov v Hájích 
v předloženém znění. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 6 – Žádost o pronájem části pozemkové parcely č. 165/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Živnostník pan Milan Maté ml. zaslal k projednání v ZO žádost o 
pronájem části pozemkové parcely č. 165/1 v k. ú. Oldřichov v Hájích v rozsahu cca do 300 
m2 za účelem zřízení drobné provozovny k úpravě kamene. K žádosti byl přiložen výpis 
z živnostenského rejstříku a orientační zákres s umístněním ve snímku z katastrální mapy.  
Rozprava – M. Maté ml. – byl přítomen jednání a svou žádost přednesl i ústně. Uvedl, jaké 
služby by zde prováděl. Informoval, že studuje kameničinu a o umístnění svého provozu je se 
současným nájemcem I. Rajnem domluven. Dále informoval, že by rád spolupracoval i s Obcí 
OvH. 
Mgr. J. Vávrová – dotaz, zda se jedná o pronájem pozemku, který již má pronajatý I. Rajn či 
ne. J. Tichý odpověděl, že se jedná o část, kterou I. Rajn nemá pronajatou, ale částečně ji 
užívá. 
Mgr. R. Šarapatka – se pana Maté dotazoval, zdali plánuje umístnění nějakého přístřešku. M. 
Maté odpověděl, že ano. 
J. Šťastná – upozornila, že z hlediska ochrany přírody nebude povolen tzv. mobilheim. 
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USNESENÍ č. 44/5/2021  
ZO projednalo a schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 165/1 v k.ú. Oldřichov 
v Hájích dle zákresu v rozsahu do 300 m2 žadateli Milanu Maté ml., IČ: 05137217, bytem 
Slovenská 642/2, 460 10 Liberec III za účelem zřízení provozovny na úpravu a zpracování 
kamene. 
Současně pověřuje starostu obce ověřit, zdali byla dodržena povinnost zveřejnění záměru. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 7 – Různé: 
 
a) Žádost o odkoupení části p.p.č. 2140/3 v k.ú. Oldřichov v Hájích: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Pí N. Hájková předložila v den jednání ZO návrh na odkoupení části 
p.p.č. 2140/3 v k.ú. Oldřichov v Hájích z důvodu, že se jedná o narovnání vlastnictví 
shodující se skutečností. Na této části pozemku byla v minulosti i stavba kolny, která patřila 
k nemovitosti čp. 71, jejíž je vlastníkem. 
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
USNESENÍ č. 45/5/2021  
ZO projednalo a schvaluje záměr odprodat část pozemkové parcely č. 2140/3 v k.ú. 
Oldřichov v Hájích v předpokládané výměře cca 116 m2. 
Současně pověřuje starostu obce zveřejněním záměru. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
b) Návrh knihovníka obce p. Bulíře na rozšíření prostor knihovny: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 

Důvodová zpráva – Starosta obce přednesl k projednání ZO návrh knihovníka obce pana J. 
Bulíře na rozšíření prostor knihovny o vedlejší místnost. 
Rozprava – Mgr. J. Vávrová – doplnila informaci, že s panem Bulířem o tomto záměru 
hovořila a plně ho podporuje. 
J. Tichý – sdělil, že také souhlasí s rozšířením prostor pro knihovnu, ale upozorňuje na soulad 
s budoucím využitím úřadu, aby se některé stavební úpravy nedělaly v budoucnu opětovně. 
Zároveň přislíbil předložit ZO k náhledu navržené uspořádání vycházející ze schválené studie 
z roku 2007.  
 
Bod 8 – Diskuse a závěr: 
 

 J. Šťastná – dotaz, v jakém stadiu je záměr směny pozemkových parcel mezi Obcí 
OvH a manželi Kuklovými. J. Tichý odpověděl, že došlo k dohodě o směně, ale od té 
doby se v jednání nepokračovalo.         

 Mgr. J. Vávrová – informovala ZO, že dle informací z jednání Školské rady v Mníšku 
dojde ve školním roku 2022 až 2023 k takovému převisu dětí nad kapacitou školy, že 
již nebude možné navyšovat kapacitu drobnými úpravami a administrativně. Z toho 
důvodu bude ZŠ Mníšek upřednostňovat děti z obce Mníšek a až poté děti z obce 
Oldřichov v Hájích. J. Tichý odpověděl, že tuto informaci slyší poprvé. Dodnes tomu 
nebylo a na základě smlouvy o spádovosti bylo k umístnění přistupováno rovnocenně 
a přislíbil, že tuto informaci prověří.  

 P. Vávra – dotaz, zdali již proběhlo dokončení rekonstrukce silnice a navrhl ZO 
podnět k zamyšlení nad počtem parkovacích míst v centru obce, protože rekonstrukcí 
došlo ke snížení jejich počtu.        

 J. Kabíček – dotaz na stav dostavby vodovodu v části obce Pily – Betlém.   
 



ZZZÁÁÁPPPIIISSS   ZZZEEE   ZZZAAASSSEEEDDDÁÁÁNNNÍÍÍ   ZZZAAASSSTTTUUUPPPIIITTTEEELLLSSSTTTVVVAAA   OOOBBBCCCEEE OOOLLLDDDŘŘŘIIICCCHHHOOOVVV   VVV   HHHÁÁÁJJJÍÍÍCCCHHH  

   

 
  

5

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

 
 
 
Mgr. Jiřina Vávrová……………...…………………… 

 
 
 
 
 

………………… 
Jaromír Tichý 
starosta obce 

 
 

Pozn.: * kurzíva – text doplněný/upravený ověřovatelem  
 
 


