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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích 
 
Datum jednání:   21.12.2021 
Místo jednání:   Zasedací místnost Obecního úřadu v Oldřichově v H. 
Začátek jednání:   18.00    Konec jednání:  21.15        
Počet přítomných členů ZO: 6 (7)    Omluveni:      1 (0) 
Neomluveni:        Hosté:       1  
 
Starosta obce provedl uvítání a zahájení jednání ZO. Dále stanovil 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 KV a FV 

2) Rozpočtové opatření č. 3/2021 

3) Rozpočtové provizorium na rok 2022 

4) Plán inventur a složení inventární komise 

5) Žádost o spolufinancování projektu MML 

6) Smlouva o nájmu pozemků p.č. 16/24 a 16/22 v k.ú. Oldřichov v Hájích 

7) Pronájem bytů v čp. 229 

8) Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 

9) Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 

10) Žádost o prodej části pozemků p.č. 288/1, 2110/3 a 289/5 v k.ú. Oldřichov v Hájích 

11) Rekonstrukce a dostavba budovy OÚ v Oldřichově v Hájích 

12) Návrhy na změnu ÚPO 

13) Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo   
14) Různé 

15) Závěr 

 
Doplnění bodů jednání: 
Starosta obce J. Tichý navrhl přesun bodů 10) až 12) na začátek jednání, a to z důvodu 
přítomnosti hosta Ing. Arch. Ladislava Davida, který je připraven k těmto bodům podat 
náležitý komentář, popř. zodpovědět dotazy, ale vzhledem k časové vytíženosti se nemůže 
účastnit celého jednání ZO.  
J. Šťastná – vznesla dotaz proč starosta obce navrhuje přesun i bodu č. 10), který dle jejího 
názoru nemá s přítomným hostem nic společného. 
J. Tichý – vysvětlil, že naopak má, protože ing.arch. David je projektantem terénních úprav 
RD pana Hromádky, jenž je žadatelem o odkoupení částí pozemků v bodě10). 
Hlasování o 
programu jednání Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0  

 
 
 
 



ZZZÁÁÁPPPIIISSS   ZZZEEE   ZZZAAASSSEEEDDDÁÁÁNNNÍÍÍ   ZZZAAASSSTTTUUUPPPIIITTTEEELLLSSSTTTVVVAAA   OOOBBBCCCEEE OOOLLLDDDŘŘŘIIICCCHHHOOOVVV   VVV   HHHÁÁÁJJJÍÍÍCCCHHH  

   

 
  

2

Bod 10 – Žádost o prodej části pozemků p.č. 288/1, 2110/3 a 289/5 v k.ú. Oldřichov v 
Hájích: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý  
Důvodová zpráva – Jedná se o okrajové a po historické těžbě písků o velmi svažité části 
uvedených pozemků o celkové výměře cca 400 m2.  
Rozprava – J. Šťastná – dotaz zda se jedná o pozemky související s areálem bývalé 
Panelárny či nikoli? J. Tichý odpověděl, že se jedná o pozemky sousedící s RD a pozemky 
pana Hromádky. 
USNESENÍ č. 76/10/2021  
ZO projednalo a schvaluje záměr odprodat části pozemků p.č. 288/1, 2110/3 a 289/5 v k.ú. 
Oldřichov v Hájích a starostu obce pověřuje zveřejněním záměru. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 11 –  Rekonstrukce a dostavba budovy OÚ v Oldřichově v Hájích: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – ZO již v roce 2006 schválilo rozsáhlý projekt „Revitalizace centra obce 
Oldřichov v Hájích“, jehož zpracováním byl jednomyslně pověřen Projektový atelier David. 
Rozsah zadání byl stanoven na změnu vytápění obecních budov, protože bylo vše vytápěno 
elektřinou nebo pevným palivem, revitalizací samotných budov v centru obce a dopravním 
opatřením. Jelikož byl projekt většího rozsahu a jeho financování by z jednoho dotačního 
programu bylo nepřijatelné, byl projekt rozdělen do tří směrů, a to: Výstavba kotelny na 
biomasu pro budovy ve vlastnictví obce, revitalizaci vlastních budov v centru obce a dopravní 
opatření. Kotelna na vytápění biomasou byla realizována jako první , a byla zpuštěna do 
provozu v roce 2013. Dopravní opatření bylo z velké části součástí projektu Humanizace 
dopravy v obci Oldřichov v Hájích včetně chodníků a z revitalizace budov byla 
zrekonstruována budova bývalé pošty, v současné době se upravuje budova prodejny a 
v minulých letech proběhla i postupná modernizace budovy SDH. S vyvstalou potřebou řešit 
prostory knihovny přichází potřeba zahájit i rekonstrukci budovy Obecního úřadu Oldřichov 
v Hájích.  
Současný návrh na zahájení projektové přípravy vychází z prvotních studií, kde se počítá  
s návratem celé budovy do původního stavu a boční přístavbou severním směrem tak, aby 
celé přízemí tvořilo prostor pro potřeby veřejnosti. 
Rozprava – J. Šťastná – dotaz na rozsah dokumentace. Zda se bude jednat pouze o 
dokumentaci k plánované přístavbě nebo včetně rekonstrukce stávající budovy, která je dle 
sdělení starosty v havarijním stavu? Ing. Arch. David odpověděl, že se jedná o studii nového 
uspořádání budovy úřadu obce. O rozsahu rekonstrukce se bude jednat v dalším stupni 
projektové přípravy, tj. v dokumentaci ke stavebnímu povolení popř. realizační dokumentaci. 
*J. Tichý uvedl, že předpokládá, že se PD bude týkat celku. Radim Šarapatka požaduje 
harmonogram prací. 
USNESENÍ č. 77/10/2021  
ZO projednalo a schvaluje předprojektové práce a projektovou přípravu na akci 
„Rekonstrukce a dostavba OÚ v Oldřichově v Hájích“ dle předložené nabídky Projektového 
ateliéru David č. N-47-2021. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 12 –  Návrhy na změnu ÚPO: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý, J. Šťastná 
Důvodová zpráva – Obec Oldřichov v Hájích má účinný územní plán od 22. 10. 2014. Podle 
ustanovení § 46 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(dále jen „stavební zákon“) žádost na změnu územního plánu (dále jen „návrh“) se podává u 
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obce, pro kterou má být změna územního plánu pořízena a má obsahovat náležitosti 
stanovené v tomto paragrafu.  
Došlé návrhy za období obec předala k posouzení pořizovateli (Magistrát města Liberec 
Odbor územního plánování), který v souladu § 46 odst. (2) stavebního zákona posoudil jejich 
úplnost a soulad s právními předpisy. U návrhů, které nesplňovaly zákonem stanovené 
náležitosti, pořizovatel vyzval jejich podatele k doplnění. Po doplnění návrhů pořizovatel 
v souladu s ustanovením § 46 odst. (3) stavebního zákona všechny návrhy posoudil a se svým 
stanoviskem včetně doporučení jak o návrhu rozhodnout je předkládá k rozhodnutí 
zastupitelstvu obce. Doporučení pořizovatele není pro zastupitelstvo závazné. Zastupitelstvo 
tedy může o jednotlivých návrzích rozhodnout v rozporu s doporučením pořizovatele.  

Na návrh starosty obce J. Tichého a zastupitelky J. Šťastné jsou nyní předkládány pouze 
návrhy, které nebyly schváleny na zastupitelstvu konaném 21. 9. 2021. Konkrétně se jedná o 
návrhy č. 2, 10, 12, 13, 14, 18, 21. Popis těchto návrhů je uveden v příloze tohoto usnesení 
(karty návrhů), která je jeho nedílnou součástí.  
Rozprava – J. Tichý opět navrhl hlasovat o jednotlivých návrzích a nakonec přijmout 
usnesení jako celek, s čímž všichni souhlasili. 
Návrh č. 2., p.p.č. 2092/1, 2095/1, 2092/2, 500/1 a 575/1 – hlasování 0-6-0 

Návrh č. 10., p.p.č. 959/1 – hlasování 4-1-1 

Návrh č. 12., p.p.č. 702/2 – hlasování 4-2-0, Rozprava: J.Šťastná – dotaz zda žadatel p. Uhrin 
dodal další podklady ke svému návrhu. J. Tichý odpověděl, že ne. Načež J. Šťastná oznámila, 
že mění svůj názor, *protože jí byly osobně předloženy nové skutečnosti a to, že dříve na 
tomto místě dům stál a vedla kolem něj i cesta, která je patrná v mapách. 
Návrh č. 13., p.p.č 244/6 – hlasování 2-4-0 

Návrh č. 14., p.p.č. 244/1 – hlasování 2-4-0 

Návrh č. 18., plocha Z26 – hlasování 2-4-0 

Návrh č. 21., bývalý areál Panelárny – hlasování 4-2-0 Rozprava: k tomuto návrhu doplnil 
informace ing. arch. David, který návrh zpracoval. J. Šťastná – namítala, že doposud nebyla 
seznámena s novými hledisky, které vedly k podání tohoto návrhu. Opakovaně namítá, že 
nesouhlasí, aby návrh byl společný za Obec OvH a p. Hromádku. Požaduje, aby byl návrh 
rozdělen. J. Tichý – reagoval tím, že jak uvedl ing. arch. David areál je řešen jako celek, kde 
je Obec OvH vlastníkem největšího podílu. Návrh řeší jak připomínky sousedních vlastníků, 
které řeší stavební úřad v rámci prodloužení ÚR, tak připomínky občanů k budoucí možnosti 
rozšíření aktivit Ekoncentra OvH, potažmo aktivit Střevliku LK. Doplnil i podivení nad tím, 
že žádá samostatnou žádost pana Hromádky, ale už nepožaduje samostatnou žádost AOPK, 
na jejichž pozemcích návrh též upravuje změnu využití. *J. Šťastná oponuje, že AOPK 
žádnou změnu na svém pozemku nepožaduje. 
Mgr. R. Šarapatka – vyjádřil podivení proč je to problém rozdělit na jednotlivé žádosti. 
Ing. arch. David – opakovaně vysvětluje, že řešil území jako celek bez ohledu na vlastnictví, 
nýbrž s ohledem na vyřešení všech negativních připomínek, což tento návrh splňuje. 
Ing. R. Hromádka – vyjádřil pohoršení nad skutečností, že kdyby vlastníkem toho malého 
pozemku, který je v tom obrovském celku, byl někdo jiný, tak by problém nebyl. Jde vlastně 
jen o jeho jméno a zášť vůči jeho osobě. 
M. Hodač – namítal, že pokud se řeší území jako celek, tak nevidí důvod proč by se měl dělit 
dle jednotlivých vlastníků, protože územní plán řeší využití pozemků a ne vlastnictví. 
Ing. J. Duda – připojil připomínku, že pokud proběhnou jednou komplexní pozemkové 
úpravy v obci, tak i cesta, která je v návrhu obsažena je veřejným zájmem a má to logiku 
v řešení celé lokality jako celku. 
J. Šťastná – dotaz na financování? Jak se budou jednotlivý žadatelé podílet na finančních 
nákladech pořízení změny ÚP? J. Tichý odpověděl, že Obec OvH je oprávněna náklady na 
pořízení rozdělit poměrným dílem mezi jednotlivé žadatele. 
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Ing. Svatuška – sdělil přítomným, že za stěžovatele může prohlásit, že pokud dojde k této 
změně ÚP a tím i na změnu PD, tak jejich stížnosti končí. 
*J.Šťastná se dotazvala, zda vzhledem k plánovaným úpravám areálu panelárny a zadání 
nového projektu v tomto území budou pozastaveny všechny práce na stávajícím projektu i s 
žádostí o prodloužení platnosti stávajícího ÚR. J. Tichý potvrdil, že práce budou zastaveny. 
J. Tichý oznámil, že dne 17.1.2022 bude veřejnosti představen plán úprav v areálu Panelárny. 
Poz: 19.15 hodin Příchod Mgr. J. Vávrové 
Návrh č. 22., p.p.č. 993/8 – 7-0-0 
   
USNESENÍ č. 78/10/2021  
ZO projednalo a schvaluje: 
Zařazení návrhu č. 10, 12, 21, 22 
a neschvaluje: 
Zařazení návrhu č. 2, 13, 14 a 18  
do změny územního plánu Oldřichov v Hájích. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 1 – Zprávy KV + FV: 
Předkladatel Mgr. R. Šarapatka 
Důvodová zpráva – Finanční výbor v uplynulém období neměl jednání. Předseda 
Kontrolního výboru zprávu předkládá. 
Rozprava – Mgr. R. Šarapatka – přednesl komentář k zápisu, zejména k odstavci, kde se KV 
zabýval poskytnutou dokumentací ve věci přístupových cest do lesů Obce OvH v majetku 
Urbanových. 
J. Šťastná – navrhuje požádat Katastrální úřad LK o poskytnutí informací ve věci změny 
využití pozemků. Dále společně s R. Šarapatkou navrhují vyzvat k odstranění překážek na 
komunikacích v majetku Obce OvH, které využívají zemědělci jako pastviny. 
J. Tichý – informoval, že zvažoval podání žaloby na stát, ale po konzultaci s právníkem od 
tohoto záměru upustil. J. Duda oponoval, že tato žaloba přeci musí být soudem přijata aniž by 
se vyčíslovala výše finanční škody. Pokud se tedy nechce této záležitosti ujmout, tak navrhuje 
požádat o pomoc např. SMO. *J. Vávrová a J. Šťastná požádali starostu, aby oslovil jiného 
právního zástupce, který je specialistou na pozemkové právo. J. Vávrová navrhla, aby obecní 
advokát p. Votruba, doporučil obci nějakého specialistu. 
J. Tichý – pověřuje J. Šťastnou sepsáním podnětů k odstranění překážek a podnětu na 
stavební úřad. 
M. Hodač – dotaz na činnost pana Rybníčka ve věci realizace optické sítě v OvH, zejména, 
kdy budeme moci využívat rezervovanou část sítě. 
*Kontrolní výbor navrhl, aby starosta písemně oslovil jednotlivé osoby, které využívají a 
oplocují obecní pozemky, k odstranění oplocení a nebo k uzavření nájemní smlouvy a to na 
pozemky, které nezabraňují v prostupnosti krajiny a v užívání veřejnosti. 
R. Šarapatka připraví seznam cest, kterých se to týká. 
J.Štastná je pověřena, aby vstoupia v jednání s Sú, příp. CHKO ve věci plnění podmínek 
jejich závazného stanoviska ohledně prostupu krajiny kolem kolejí v místě panelárny. 
USNESENÍ č. 79/10/2020  
ZO projednalo a bere na vědomí  Zprávu ze zasedání Kontrolního výboru bez připomínek. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Bod 2 – Rozpočtové opatření č. 3/2021: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Rozpočet na rok 2021 se navyšuje o částku 144 598,71Kč z čehož je 
částka 113 598,71 Kč ze SR jako kompenzační bonus za následky proticovidových opatření a 
31 000,-Kč dotace na volby. 
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
USNESENÍ č. 80/10/2021  
ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2021, které navyšuje rozpočet na rok 
2021 o 144 598,71Kč, tj. příjmy na 13 025 298,77Kč a výdaje na 18 813 584,68Kč. 
Financování se nemění. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 3 – Rozpočtové provizorium na rok 2022: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Starosta obce předložil ZO návrh na rozpočtové provizorium do doby 
schválení řádného rozpočtu na rok 2022.  
Pravidla rozpočtového provizoria V období rozpočtového provizoria: 1) Obec hradí jenom 
nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce, přičemž dbá na hospodárnost 
a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků. 2) Hradí závazky, vyplývající z již 
uzavřených smluv. Finanční plnění bude provedeno tak, aby obci nevznikly nezaplacené 
faktury.  3) Hradí kapitálové výdaje, pokud potřeba výdajů pokračuje i v roce 2022. 4) Hradí 
splátky úvěrů. 
Rozprava – Mgr. R. Šarapatka – dotaz na termín předložení řádného rozpočtu? J. Tichý 
odpověděl, že předpokládá únorové nebo březnové jednání ZO. 
USNESENÍ č. 81/10/2021  
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 2022 do 
schválení řádného rozpočtu ve stejném objemu období roku 2021 a závazků vyplývajících ze 
schválených usnesení a uzavřených smluv. 

Pro: 5 Proti: 1 Zdržel se: 1 
 
Bod 4 – Plán inventur za rok 2021: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Starosta obce předložil ZO návrh plánu inventur za rok 2021 zpracovaný 
referentkou J. Bekešovou. Platnost plánu inventur je od 18.12.2021 do 17.1.2022. Inventury 
budou zahájeny dne 4.1.2022 a ukončeny  16.1.2022. Inventarizační zpráva bude předsedou 
zpracována do 17.1.2022. Do inventární komise navrhl Mgr. R. Šarapatku, J. Šťastnou a J. 
Hodačovou 

Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
USNESENÍ č. 82/10/2021  
ZO projednalo a schvaluje předložený plán inventarizace za rok 2021 a inventární komisi 
ve složení předseda Mgr. Radim Šarapatka, členové J. Šťastná aj. Hodačová. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 5 – Žádost o spolufinancování projektu MML: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Magistrát města Liberce zaslal Obci OvH žádost o spolufinancování 
projektu jehož účelem je pořízením mapového programu pro zlepšení práce zejména 
stavebních  a územně plánovacích úřadů v území ORP Liberec.  
Rozprava – J. Tichý – doplnil informace o tom, že byl účasten jednání na MML, kde se 
většina zástupců jednotlivých obcí vyjadřovala k tomuto záměru negativně. 
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USNESENÍ č.   
ZO projednalo a schvaluje spolufinancování projektu pořízení mapového podkladu 
Landuse/Landcover ve výši 25 330,-Kč včetně DPH 

Pro: 0 Proti: 4 Zdržel se: 3 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Bod 6 – Smlouva o nájmu pozemků p.č. 16/22 a 16/24 v k.ú. Oldřichov v Hájích: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Jedná se o nájem pozemků oddělených od pozemku 16/1 v k.ú. 
Oldřichov v Hájích, které bude Obec Oldřichov v Hájích na základě předchozích usnesení 
odkupovat od vlastníka, tj. Správy železnic, s.p. z důvodu, že se na uvedených pozemcích 
nacházejí komunikace ve vlastnictví Obce OvH. 
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
 
USNESENÍ č. 83/10/2021  
ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku č. VS 6408203221 
s pronajímatelem Správa železnic, státní organizace, se sídlem U Fotochemy 259, 501 01 
Hradec Králové. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
Bod 7 – Pronájem bytů v čp. 229: 
Předkladatel Bytová komise M. Hodač 
Důvodová zpráva – Bytová komise ve složení Předseda Martin Hodač, členové Petr 
Martínek a Mgr. Jiřina Vávrová na svém jednání odsouhlasili na základě průzkumu výše 
nájmů v našem regionu cenu pronájmu 100,-Kč/m2 bytové plochy a 50,-Kč/m2 skladovací 
plochy náležející k jednotlivému bytu. Dále schválila pronájem jednotlivým žadatelům.  
Rozprava – M. Hodač – doplnil informace z jednání bytové komise. 
USNESENÍ č. 84/10/2021  
ZO projednalo a bere na vědomí pronájem bytů v domě čp. 229 takto: 
Byt č. 1: Eva Zuzánková, Jablonec nad Jizerou XXX 
Byt č. 2: Jiří Čvančara, Oldřichov v Hájích XXX 
Byt č. 3: Petra Marxová, Oldřichov v Hájích XXX 
Byt č. 4: Karel Štefáček, Frýdlant, XXX XXX 
Byt č. 5: David Bekeš, Oldřichov v Hájích XXX 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 8 – Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Na předchozím jednání ZO byl projednán návrh této vyhlášky bez 
připomínek, který byl odeslán k posouzení zákonnosti  Odboru veřejné správy, dozoru a 
kontroly, Ministerstva vnitra, kde nebyl shledán v rozporu se zákonem.  
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
USNESENÍ č. 85/10/2021  
ZO projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství. Tato vyhláška z důvodu naléhavého obecného zájmu 
nabývá účinnosti dnem 1.1.2022. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Bod 9 – Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Na předchozím jednání ZO byl projednán návrh této vyhlášky bez 
připomínek, který byl odeslán k posouzení zákonnosti  Odboru veřejné správy, dozoru a 
kontroly, Ministerstva vnitra, kde nebyl shledán v rozporu se zákonem.  
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
USNESENÍ č. 86/10/2021  
ZO projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o místním poplatku ze 
obecní systém odpadového hospodářství. Tato vyhláška z důvodu naléhavého obecného 
zájmu nabývá účinnosti dnem 1.1.2022. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 13 – Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o provedení stavby č. 2021/1: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Dodatek smlouvy se týká posunutí termínu dokončení a odůvodněné 
úpravy ceny díla. K posunutí termínu dokončení díla je způsobeno, že jsme z důvodu 
související investice – přeložky kabele NN došlo k podpisu smlouvy a předání staveniště 
téměř s dvouměsíčním zpožděním oproti termínu stanoveném v zadávací dokumentaci VZ. 
S tímto pozdějším podpisem smlouvy a předáním staveniště souvisí i úprava ceny díla, 
protože si dodavatel nemohl zajistit včas materiály v cenách dle nabídky a tudíž musíme 
zohlednit letošní prudký nárůst cen stavebních materiálů.  
Rozprava – J. Šťastná – dotaz zda se jedná i o úpravu ceny či nikoli. J. Tichý odpověděl, že 
k úpravě ceny bude muset též dojít, ale na jejím vyčíslení se stále pracuje a předpokládá, že 
bude předložena na příštím jednání. 
USNESENÍ č. 87/10/2021  
ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o provedení stavby č. 2020/1 
s dodavatelem L&P stavební, s.r.o., se sídlem Oblouková 252, 46331 Stráž nad Nisou, IČ: 
63906236. 

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 3 
 
Bod 14 – Různé: 
a) Cenová příloha pro rok 2022: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Jedná se o cenovou přílohu ke smlouvě o dílo jejíž předmětem je svoz a 
odstranění komunálního odpadu zhotovitelem FCC s.r.o., která navyšuje cenu cca o 3%. 
Rozprava – J. Tichý – doplnil o informaci jak probíhají jednání v rámci Mikroregionu 
Jizerské podhůří o zpracování analýzy současného systému hospodaření s odpady v obci, 
které je dnešním dnem zveřejněno na webu obce a pro Obec OvH jsou dosavadní výsledky ve 
vztahu k plnění budoucím limitům v roce 2025 velmi příznivé. 
USNESENÍ č. 88/10/2021  
ZO projednalo a schvaluje Cenovou přílohu pro rok 2022 ke smlouvě o dílo č. S006304784 
se zhotovitelem FCC Liberec s.r.o., se sídlem Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec 10. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
b) Žádost o finanční příspěvek 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 

Důvodová zpráva – Základní a mateřská škola v Mníšku požádala o finanční příspěvek pro 
žáky 2. stupně ZŠ Mníšek na krytí nákladů spojených s dopravou na zimní pobyt s lyžařskou 
tématikou ve výši 4 000,-Kč. 
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Rozprava – Mgr. R. Šarapatka – oznámil, že v jeho případě by se jednalo o střet zájmů, a 
tudíž se zdrží hlasování. 
USNESENÍ č. 89/10/2021  
ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek na dopravu pro žáky druhého stupně ZŠ 
Mníšek na zimní pobyt s lyžařskou průpravou ve výši 4 000,-Kč pro ZŠ a MŠ Mníšek, se 
sídlem Oldřichovská 198, 463 31 Mníšek. Příspěvek bude zaslán na účet žadatele č. 
181 329 912/0300.  

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 
 
c/ ZŠ a MŠ Mníšek – spolupráce s obcí Mníšek: 
Předkladatel Mgr. R. Šarapatka 

Důvodová zpráva – Do MŠ a ZŠ chodí cca 1/3 žáků z Oldřichova. 
Obec Mníšek vypověděla Obci Oldřichov v Hájích smlouvu o spádovosti a to z důvodu 
docházející kapacity v ZŠ. Je nutné počítat s tím, že ve školním roce 2022/2023 budou do ZŠ 
přijati žáci z Oldřichova pouze dle zbývající volné kapacity, kterou předtím naplní všichni 
nově přijatí žáci z Mníšku. 
V následujících cca 7 - 10 letech lze očekávat nárůst počtu žáků a problémy s nedostatečnou 
kapacitou ZŠ. 
Obec Mníšek ve spolupráci s obcí Oldřichov v Hájích plánuje rozšíření školní budovy o další 
dvě specializované učebny. Při zavedením tzv. „rotační výuky“, kdy by se třídy přesouvali, 
tak, aby byly všechny učebny obsazené, lze počítat s navýšením kapacity školy. Realizace 
závisí na úspěšnosti žádosti o dotaci na jaře 2022. V případě úspěchu by se realizace dala 
stihnout do podzimu 2022. 
Provozní náklady mníšecké školy jsou 2,5 mil. Kč ročně a k tomu Obce ve škole průběžně 
investuje jak do oprav, tak i do nových objektů a zařízení. 
Obec Mníšek o oldřichovské žáky stojí i do budoucna. Obec Oldřichov v Hájích se chce na 
chodu této školy podílet. 
Obec Oldřichov v Hájích se zodpovědně přihlásí k úhradě poměrných finančních nákladů, dle 
počtu žáků z Oldřichova (cca 1/3). Oproti těmto nákladům (jak provozním, tak i investičním) 
budou započítány příjmy obce Mníšek z rozpočtového určení daní dle počtu žáků, což dle 
informace z Ministerstvca Financí ČR činilo v roce 2021 na jedno žáka 14 000 Kč. Tato 
částka se každý rok mění. 
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/prijmy-kraju-a-obci/financovani-
materskych-a-zakladnich-skol/2015/informace-o-vysi-prostredku-ktere-obce-z-20529 

Jen za ZŠ to za oldřichovské děti vychází 75*14 500 Kč = 1 087 500 Kč, další finance jsou za 
MŠ. Tím pádem by každoročně zbývalo cca 350 000 Kč na investice (2,5 mil. Kč/3= 833 333 
Kč). S tím, že nevyčerpaná částka by se převáděla do dalších let. 
Smlouva by měla popsat skutečnou situaci a deklarovat zájem obou obcí na společném 
zajištění chodu školy a školky a také, že obě obce vyvinou maximální úsilí při řešení 
nedostatečné kapacity školy. 
Na jedné straně Obec Oldřichov v Hájích nabízí Obci Mníšek finanční spoluúčast na 
investicích nad rámec financí, které Obec Mníšek dostane ze státního rozpočtu i za 
oldřichovské děti. 
Na druhou stranu Obec Oldřichov požaduje rovné podmínky pro přijetí dětí z Oldřichova 
v Hájích a také zajištění účasti zástupců obce při plánování investičních akcí, které s MŠ a ZŠ 
souvisejí. 
Ve smlouvě by mělo být popsáno přechodné období školního roku 2022/2023, kdy nebude 
dostatečná kapacita. Pro tento školní rok by Obec Oldřichov akceptovala skutečnost, že 
oldřichovské děti se do školy dostanou pouze dle volné kapacity zbývající po mníšeckých 
žácích. 
Smlouva bude samozřejmě vypověditelná každou ze smluvních stran. 
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Rozprava – Mgr. R. Šarapatka – okomentoval svůj návrh k projednání. 
M. Hodač – dotaz a podivení nad informací, že vedení obce Mníšek ani nevěděli o 
skutečnosti, že dostávají příspěvky i na žáky z obce Oldřichov v H. 
P. Martínek – dotaz či upřesnění rovných podmínek žáků z obce OvH v případě finančních 
podílů na provozu školy. 
Mgr. J. Vávrová – dotaz na R. Šarapatku zdali má předběžně dohodnut  svedením obce 
Mníšek tento postup a v případě, že ano, tak v jaké výši by byl finanční podíl Obce OvH. 
J. Šťastná – doplnila, že by nebylo dobré spoluinvestovat do rozvoje školy v Mníšku aniž by 
byli žáci z obce OvH přijímáni.  
Mgr. R. Šarapatka – trvá na svém návrhu smlouvy, a to z důvodu, že by iniciativa měla 
pocházet z naší strany. 
J. Tichý – informoval o skutečnosti, že Obec Mníšek v žádném případě nepřijme smlouvu se 
závazkem, že bude přijímat děti z jiné obce na úkor svých vlastních dětí, což považuje za 
přirozené. Dále informoval o povinnosti, že obec, která nemá vlastní školu musí mít uzavřenu 
smlouvu o školním obvodu s jinou obcí, a tudíž bude jednat s vedením Obce Nová Ves o 
jejím uzavření. Dále informoval, že návrhy z minulých jednání o zřízení odloučené třídy 
v naší obci není zcela přijatelné. Dle informací paní ředitelky tuto možnost schvaluje Krajský 
úřad LK a sama tomu nedává moc velkou naději.    
J. Šťastná – informovala, že se s paní ředitelkou Kočí ze školy v Nové Vsi domlouvala na 
uspořádání dne otevřených dveří pro rodiče jichž se tento problém týká. J. Tichý tuto 
iniciativu přivítal, ale současně ji požádal o posečkání do doby než osloví nové vedení Obce 
Nová Ves, protože teprve na konci letošního roku budou mít ustavující zasedání po 
mimořádných volbách. 
USNESENÍ č.   
ZO projednalo a schvaluje záměr uzavření smlouvy o spolupráci s obcí Mníšek na zajištění 
provozu ZŠ a MŠ Mníšek, kdy obec Oldřichov v Hájích bude spolufinancovat poměrnou část 
provozních a investičních nákladů dle poměru žáků z Oldřichova ZŠ a MŠ nad rámec financí 
z rozpočtového určení daní dle počtu žáků, které obdrží Obec Mníšek. Podmínkou uzavření 
smlouvy o spolupráci budou rovné podmínky pro přijetí žáků z Oldřichova s přechodným 
obdobím školního roku 202/2023, kdy nebude dostačující kapacita. 

Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 4 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Bod 15 – Diskuse a závěr: 
 J. Tichý – informoval o žádosti skupiny vlastníků pozemků či RD v okolí bývalé 

Panelárny, kteří jsou zastoupeni JUDr. Petrou Humlíčkovou, Ph.D., o oficiální 
prezentaci aktuálního stavu projektu „Panelárna“. Tato prezentace proběhne 17.1.2022 
od 17.00 hodin na sále BESEDY v Oldřichově v Hájích. 

 Mgr. J. Vávrová – dotaz v jakém stadiu je projekční příprava odvodnění silnice pod 
viaduktem. J. Tichý odpověděl, že zpracování návrhu řešení je zadáno projekční 
kanceláři Jana Maděry. 

 J. Šťastná – dotaz na řešení problému s proraženým krytem optického vedení 
v chodníku směrem od centra k zastávce ČD. J. Tichý odpověděl, že závadu sám 
odpovědný hlásil panu Rybníčkovi, který nápravu nezajistil, tak zajistí alespoň řádné 
označení závady. 

 J. Šťastná – dotaz jak bude řešena stížnost pí Raškové na zimní údržbu místní 
komunikace do Betléma. J. Tichý odpověděl, že stěžovatelce odpoví v tom smyslu, že 
Obec OvH má zpracovaný Plán zimní údržby, který je v souladu se silničním zákonem 
a Obec OvH se jej snaží plnit. Pokud má pan Raška újmu na zdraví a domnívá se, že je 
způsobena naší vinnou, tak se může obrátit na pojišťovnu, která by tyto případné 
náklady měla plnit.  
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Zapsal:    Václav Knespl………………………………… 
 
 
Správnost zápisu ověřili: Petr Martínek………………….……….…….. 

 
 
Jana Šťastná………….……………………….. 

 
 
 
 

………………… 
Jaromír Tichý 
starosta obce 

 
 
 
Pozn.: *kurzíva – text doplněný ověřovatelkou J. Šťastnou. 
 
Pozn.: * kurzíva – text doplněný ověřovatelem/kou 


