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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích 
 
Datum jednání:   25. 2. 2019 
Místo jednání:   Zasedací místnost Obecního úřadu v Oldřichově v H. 
Začátek jednání:   18.00    Konec jednání:  21: 40        
Počet přítomných členů ZO: 6    Omluveni:     1  
Neomluveni:    0    Hosté:      0  
 
Starosta obce provedl uvítání a zahájení jednání ZO. Dále stanovil zapisovatele Václava 
Knespla a ověřovatele zápisu Petra Martínka a Mgr. Jiřinu Vávrovou. 
 
Dále starosta obce konstatoval, že na základě presenční listiny ZO je přítomna nadpoloviční 
většina členů ZO a tudíž je zasedání usnášeníschopné. 
  
Program jednání: 

1) Darovací smlouva (pozemky na chodník)         
2) Žádost o zproštění od poplatku za odpady 
3) Žádost o zproštění od poplatku za odpady      
4) Investiční záměr LČR – Správa toků  
5) Smlouva o zřízení věcného břemene (přípojka NN na p.p.č. 2085)    
6) Prodej/směna pozemkové parcely č. 1374/3 v k.ú. Oldřichov v Hájích 
7) Prodej pozemkové parcely č. 2175/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích 
8) Směrnice pro práci s osobními údaji 
9) Veřejná zakázka (vodovod) 
10) Veřejná zakázka (splašková kanalizace)  
11) Hřbitovní zeď 
12) Ukliďme svět 
13) Vlajka pro Tibet   
14) Různé 
15) Závěr 

 
Doplnění bodů jednání: 
Nebylo navrženo doplnění ani změna programu. 
 
Hlasování o 
programu jednání Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
Bod 1 – Smlouva o smlouvě budoucí darovací: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý  
Důvodová zpráva – Liberecký kraj vyhověl žádosti Obce Oldřichov v Hájích o bezúplatný 
převod pozemkových parcel dotčených budoucí stavbou chodníků v rámci akce Humanizace 
průtahu a zaslal zastupitelstvu návrh smlouvy.  
Rozprava – P. Svatoňová upozornila, že součástí nejsou přílohy zmiňované ve smlouvě. 
 
USNESENÍ č. 17/2/2019  
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 
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pozemkových parcel dotčené budoucí stavbou chodníku (III/2904 Humanizace průtahu – 
chodníky) s podmínkou, že budou doplněny přílohy. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 2 –  Žádost o zproštění od poplatku za odpady: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Pan Libor Košek předložil žádost o zproštění, která byla doplněna 
řádnou smlouvou se svozovou službou FCC Liberec, která prokazuje řádné nakládání 
s odpady. 
Rozprava – J. Svatoňová – připomínkovala, že tato možnost není uvedena ve znění vyhlášky 
obce a navrhla aktualizovat platnou vyhlášku. 
J. Tichý – navrhl schválit žádost a až po té se zabývat aktualizací vyhlášky. 
P. Martínek navrhl, že teď by žádosti vyhověl a vyhláškou se zabýval dodatečně. P. Šarapatka 
připomněl, že by se do vyhlášky mělo zapracovat kolik litrů odpadu/osobu se počítá, jaké 
velikosti popelnic jsou v nabídce. P. Svatoňová navrhla, abychom se zabývali úpravou 
vyhlášky. P. Tichý, že by se mohl obrátit na odborníka, který vyhlášku sestavoval. P. Vávrová 
se ptala, jak to bude s využitím sběrného dvora pro ty, kdo mají individuální smlouvu s FCC. 
P. Tichý odpověděl, že za poplatek. 
USNESENÍ č. 18/2/2019  
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. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 3 – Žádost o zproštění od poplatku za odpady: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Manželé Nýdrlovi s ohledem na celoroční pobyt v zahraničí každoročně 
žádají o zproštění od poplatku. 
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.  
USNESENÍ č. 19/2/2019  
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. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 4 – Investiční záměr LČR – Správa toků: 
Předkladatel M. Hodač 
Důvodová zpráva – Zástupci Lesů ČR, s. p., předkládají návrh na obnovu historického rybníku 
na vodním toku Včelí potok v ř. kilometru 0,23 – 0,28, kde jsou dodnes patrné pozůstatky 
původní stavby. Viz přiložená fotodokumentace. Z důvodu oprávnění investovat do takové 
stavby a čerpat dotační prostředky musí být žadatel vlastníkem dotčených pozemků. Z toho 
důvodu žádají Lesy ČR o předběžný souhlas ZO k možnému vlastnickému vypořádání, tj. 
směnu pozemků. 
Rozprava – Mgr. R. Šarapatka – upřesnil na mapovém podkladu konkrétní místo na Včelím 
potoce, kde by mělo vodní dílo vzniknout. Debata mezi p. Knesplem a p. Tichým, jestli je tam 
ještě co vytěžit. P. Vávrová se ptala, jestli už víme, za co by se mělo směnit. P. Tichý, že to 
teprve vytipujeme. Např. nahoře na Pilách cesta odděluje kus lesa. P. Svatoňová se ptala, 
jestli to může obec vytěžit s předstihem. P. Šarapatka navrhl vyškrtnout z návrhu usnesení 
spojení „stejného určení“. 
 
USNESENÍ č. 20/2/2019  
ZO projednalo a schvaluje Investiční záměr Lesů České republiky, s. p. – Správa toků, 
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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. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
Bod 5 – Prodej/směna pozemkové parcely č. 1374/3 v k.ú. Oldřichov v Hájích: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Na oznámení záměru Obce OvH, které bylo zveřejněno od 16.1.2019 do 
1.2.2019, došly OÚ tři žádosti. Dvě o zájmu odkoupení pozemku a jeden opakovaný návrh na 
směnu pozemku. 
Rozprava – Mgr. R. Šarapatka – navrhl směnu pozemků z důvodu původního návrhu, který 
byl podán před lety původními vlastníky nabízeného pozemku ke směně. 
J. Svatoňová – dotaz na stanovené ceny pozemků. P. Tichý uvedl, že podle znaleckých 
posudků je cena pozemku v panelárně 550 tisíc a cena pozemku Nýdrlových 520 tisíc. Obec 
platila znalecké posudky. P. Šarapatka navrhl, že by se odečetly všechny poplatky od rozdílu 
cen a zbytek doplatil. Diskuse o tom, jestli p. Bím už má uzavřené smlouvy. P. Nýdrle řekl, že 
jen ústně. 
 
USNESENÍ č. 21/2/2019  
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. 

Pro:  6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 6 – Prodej pozemkové parcely č. 2175/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Na oznámení záměru Obce Ov H, které bylo zveřejněno ve dnech od 16. 
1. 2019 do 1. 2. 2019, došly OÚ tři žádosti o odkoupení 
Rozprava – Mgr. R. Šarapatka – opět návrh držet se původního záměru, tj. žádosti paní 
Simony Tupé, která svoji žádost odůvodnila skutečností, že na zmíněném pozemku mají zdroj 
pitné vody pro svou nemovitost čp. XXX.  
J. Svatoňová – souhlasila s návrhem p. Šarapatky. P. Tichý zadá vypracování znaleckého 
posudku. 
 
USNESENÍ č. 22/2/2019  
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. 

Pro:  6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod č. 7 – Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti:  
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Jedná se o přípojku NN pro novostavbu rodinného domu manželů 
Koprnových. 
Rozprava – Mgr. R. Šarapatka – upřesnil místo na mapovém podkladu. 
 
USNESENÍ č. 23/2/2019  
ZO projednalo a schvaluje Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení 
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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. 

Pro:  6 Proti : 0 Zdržel se: 0 
 
Bod č. 8 – Směrnice pro práci s osobními údaji: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Směrnice byla již jednou v ZO projednávána, ale pro mnoho připomínek 
a nedostatků nebyla schválena. Pověřenec pro ochranu osobních údajů p. Pokorný připomínky 
zapracoval a předkládá opravený návrh. 
Rozprava – Mgr. J. Vávrová – upozornila, že stále není doplněno chybějící slovo v čl. 10, 
bod 5., kde chybí konkrétní osoba zodpovědná za likvidaci předaných dat. Dále vznesla dotaz 
na monitorování jednotlivých přístupů dle čl. 10, bod 4 a opakovaně vznesla požadavek na 
kontrolu webu obce, zda-li je v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů. P. Tichý 
přislíbil do příštího zastupitelstva. 
 
USNESENÍ č. 24/2/2019  
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. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod č. 9 – Veřejná zakázka (vodovod):  
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Na základě usnesení z předešlého jednání ZO byla zveřejněna výzva 
k podání nabídek na zhotovení části VIII. stavby vodovodu Oldřichov v Hájích, která je 
dotčena budoucí stavbou chodníku. Hodnotící komise vybrala uchazeče EVOSA spol. s.r.o., 
Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, kterého doporučila ZO ke schválení. 
Rozprava – P. Šarapatka upozornil, že je ještě potřeba řešit s vybranou firmou vícepráce na 
části vodovodu k p. Vanišovi. P. Tichý slíbil, že do příště si nechá nacenit tyto vícepráce. P. 
Svatoňová řekla, že je potřeba do smlouvy doplnit údaje v čl. 3. Diskuse o tom, zda cena je 
jediné kritérium pro výběr zhotovitele, p. Šarapatka vysvětlil, že obec si může do zadání dát 
kritéria, jaká chce a že součástí nabídky jsou i reference. P. Vávrová upozornila na chybnou 
formulaci ve smlouvě – v bodu 5. P. Kosek se ptal, jestli všechny smlouvy, které obec 
podepisuje, projdou přes obecního právníka. P. Tichý řekl, že obvykle ano a že tu smlouvu dá 
právníkovi zkontrolovat. 
 
USNESENÍ č.25/2 /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. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod č. 10 – Veřejná zakázka (splašková kanalizace):  
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Na základě usnesení z předešlého jednání ZO byla zveřejněna výzva 
k podání nabídek na zhotovení části stavby splaškové kanalizace, která je dotčena budoucí 
stavbou chodníku. Hodnotící komise vybrala uchazeče Jostav, spol. s.r.o., Studánecká 74, 463 
03 Stráž nad Nisou, kterého doporučila ZO ke schválení. 
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Rozprava – Mgr. R. Šarapatka – navrhl ke zvážení porovnat rozdíl nabídkové ceny prvního a 
druhého uchazeče, která je ve výši cca 50 000,-Kč a návrhu délky záruky za dílo, která je u 
druhého uchazeče o 24 měsíců delší. 
J. Tichý – dodal informaci, že délka záruky nebyla stanovena jako hodnotící kritérium, nýbrž 
pouze byla stanovena jako podmínka v návrhu smlouvy. Dále dodal, že vítězného uchazeče 
dotázal, zda je ochoten přistoupit na 60 měsíční záruční dobu za dílo, se kterou souhlasil. 
 
USNESENÍ č. 26/2/2019  
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.  

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod č. 11 – Ukliďme svět, ukliďme Oldřichov 2019:  
Předkladatel Mgr. J. Vávrová 
Důvodová zpráva – „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ je dobrovolnická úklidová akce, která 
probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je 
uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. 
Stejně jako loni pozveme občany Oldřichova, aby se zapojili do jarní úklidové akce. 
Nabízíme uspořádat tuto akci jako společnou akci oldřichovských spolků. Od obce 
potřebujeme stejně jako loni svoz nasbíraného odpadu a jeho likvidaci. Akci zorganizujeme, 
zajistíme propagaci akce a pytle.  
V loňském roce jsme sbírali odpad hlavně v Jeřici (a bylo ho tam plno ještě od povodní v roce 
2010) a odpadky naházené do pangejtů při hlavní silnici. Vyzveme také občany, aby se 
porozhlédli, kde v Oldřichově je potřeba uklidit např. černou skládku.  
 
Rozprava – P. Vávrová seznámila s plánem úklidu a co bude potřebovat od obce – svoz a 
likvidaci nasbíraného odpadu. P. Šarapatka připomněl, že by bylo dobré, aby zaměstnanec 
obce projížděl v průběhu akce a nakládal pytle a další odpad. J. Tichý – vznesl požadavek na 
stanovení tras a časů sběru odpadů, aby mohla prac. četa odpady ihned odvážet na sběrné 
místo obce k likvidaci, tj. třídění.   
 
USNESENÍ č. 27/2/2019  
ZO projednalo a schvaluje podporu akce „Ukliďme Oldřichov 2019“. Zároveň pověřuje 
Jiřinu Vávrovou a Radima Šarapatku organizací akce.  

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod č. 12 – Vlajka pro Tibet:  
Předkladatel Mgr. J. Vávrová 
Důvodová zpráva – Mezinárodní kampaň “Vlajka pro Tibet” vznikla v polovině 
devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí 
na podporu Tibetu. Akce probíhá každý rok 10. března, v den výroční povstání Tibeťanů proti 
čínské okupaci Tibetu. Při povstání v roce 1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, statisíce 
Tibeťanů zemřely v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku 
hladomoru. Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. 
Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou vlajku 
vyvěsila první čtyři česká města. V loňském roce se k akci připojilo 737 obcí, měst, 
městských částí nebo krajů. 10. března 2019 si připomeneme už 60. výročí tibetského 
povstání. 
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
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ZO projednalo a schvaluje připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a pověřuje 
Jaromíra Tichého vyvěšením tibetské vlajky na budově obecního úřadu. 

Pro: 3 Proti: 1 Zdržel se: 2 
 
Usnesení nebylo přijato 
 
 
Bod č. 13 – Hřbitovní zeď:  
Předkladatel Mgr. R. Šarapatka 
Důvodová zpráva – Na jaře 2016 podala Obec Oldřichov v Hájích do výzvy dotačních 
programů Ministerstva zemědělství ČR dvě výše uvedené žádosti. 
Zatímco „místo odpočinku“ u návsi bylo realizováno, „oprava hřbitovní zdi“ se nerealizovala. 
Poskytnuté finance nebylo možné převést do dalšího roku, proto musela Obec tyto finanční 
prostředky vrátit. 
Dotační program 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků a podprogram 
129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny je znovu vypsaný. 
Viz.:http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-
kulturnich-a-1/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-2/ 
a naše Obec splňuje kvalifikační předpoklady, byla by škoda tuto již dříve započatou akci 
nedotáhnout do úspěšného konce. 
Spolek Živo v Hájích bude souběžně žádat o dotaci z dotačního programu Nadace OC NISA 
na opravu hrobky rodiny Neuhäuser. Tyto akce je vhodné koordinovat. 
 
Rozprava – J. Tichý – upozornil na skutečnost, že pro letošní rok je realizace nereálná 
z důvodu plánovaného začátku akce výstavby chodníků v obci a také na to, že součástí 
hřbitovní zdi jsou staré předválečné náhrobní desky, které by bylo škoda likvidovat. Práce 
spojené s odborným vyjmutím a zpět instalací jsou další více práce. Dále se dotazoval na 
termín podání žádostí, kdy bylo zjištěno, že podání žádostí bylo ukončeno ještě před dnešním 
jednáním. P. Šarapatka vysvětlil, že obec už jednou dotaci získala, ale musela ji vrátit. P. 
Tichý upřesnil, že dotaci obec dostala v červenci a zeď měla být hotová do září. Že rozpočet 
byl cca 1100 tisíc, 30procent měla financovat obec, ale že v tom nebyly započítány 
restaurátorské práce na sejmutí náhrobků a jejich opětovnou instalaci. P. Šarapatka na webu 
Min. Zemědělství zjistil, že termín na podání žádosti byl do 22. února, takže žádost připraví p. 
Tichý na příští rok. P. Vávrová řekla, že v Hrádku mají s opravou hřbitovů zkušenosti, že je 
možné se zeptat, jaká firma jim opravovala zdi a postarala se i o staré německé náhrobky. P. 
Tichý slíbil, že se zeptá. P. Svatoňová se v souvislosti s další investicí ptala, kdy budeme řešit 
rozpočet. P. Šarapatka řekl, že bychom se na to měli sejít. P. Tichý řekl, že proces 
schvalování rozpočtu proběhne, jak má.  
 
 
USNESENÍ č. 28/2/2019  
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. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Bod č. 14 – Různé: 
 
a/ Financování projektu „III/2904 Oldřichov v Hájích – humanizace průtahu – 
chodníky“ 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Předpokladem k realizaci dlouhodobě plánované akci „chodníky“ je 
přidělení dotace ze SFDI a přijetím úvěru k financování spoluúčasti Obce OvH. Zadáním pro 
zpracování nabídky byla stanovena maximální výše čerpání do 14 mil. korun a výše úroku ve 
dvou variantách, a to z fixací na 5 let a na celou dobu splatnosti. 
 
Rozprava – J. Tichý – doplnil o informaci, že se ještě o financování zajímala banka ČSOB, 
ale ti nakonec nabídku nedodali a s ohledem na opožděné předložení není nutné přijmout 
usnesení na dnešním jednání. Zadání bylo, aby splátky vyšly cca 1 mil. Kč ročně (zhruba 
tolik, kolik se splácelo za kotelnu). P. Svatoňová se ptala, jaká bude celková cena chodníků. 
P. Tichý odpověděl, že cca 32 mil. 14 mil. Úvěr je s rezervou, můžeme nedočeprat. SFDI 
financuje max 20 mil. Shoda, že rozhodnutí odložíme do příště.  
P. Svatoňová požádala o projektovou dokumentaci k chodníkům v elektronické verzi. P. 
Tichý dále uvedl, že v květnu se dozvíme, jestli dostaneme dotaci a v červnu by se mělo 
předávat staveniště. P. Šarapatka se zajímal, jestli máme DIO. P. Svatoňová požádala starostu, 
aby se podíval, jestli je to v dokumentaci. P. Tichý slíbil. P. Šarapatka řekl, že bychom si to 
měli ohlídat. Dále se řešilo, jestli bude nutné k objíždění uzavřených úseků využívat 
cyklostezku. P. Novotný řekl, že horší než to, že řidiči jezdili po trávě bylo, že byli dost 
agresivní. P. Tichý slíbil, že potřebné informace zjistí. 
  
 
b/  Volba člena Dozorčí rady Ekocentra Oldřichov V Hájích 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva - Ing. Jiřímu Huškovi skončilo funkční období v trvání třech let a je nutné 
buď opětovné zvolení, nebo volba jiného člena DR (dle současných stanov si každý 
zakladatel jmenuje jednoho člena DR).   
 
Rozprava – J. Tichý – doplnil informaci o tom, že ing. J. Hušek souhlasí s volbou do tohoto 
orgánu a dále, že v současné době připravuje správní rada nové znění zakládací listiny, která 
bude zakladatelům společnosti v brzké době předložena k projednání a schválení. V návrhu 
nové zakladatelské smlouvy již orgán dozorčí rady není stanoven. 
 
USNESENÍ č. 29/2/2019  
ZO projednalo a schvaluje člena Dozorčí rady Ekocentra Oldřichov v Hájích, o.p.s. pana 
Ing. Jiřího Huška, bytem Oldřichov v Hájích čp. XXX. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
   

 
c/  Žádost 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – ZO obdrželo žádost občanů části obce Filipka na osazení oboustranného 
pokutujícího radaru v této části obce.  
  
Rozprava – p. Šarapatka uvedl, že např. v Českém Brodě pokutující radar na sebe vydělá. P. 
Šarapatka vysvětlil, že pokuty by měl vybírat Magistrát Liberec, ale že to nedělá. Návrh z 
publika, že by obec mohla mít smlouvu, že pokuty bude Magistrát pro obec vybírat. P. 
Svatoňová se ptala, kolik takový radar stojí. Shoda, že je potřeba zjistit vstupní informace. P. 
Tichý řekl, že není proti radaru, ale že navrhuje oddálení řešení. P. Šarapatka řekl, že plnou 
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čáru je možné řešit už teď. P. Svatoňová řekla, že je potřeba se podívat do projektu, jestli se s 
plnou čárou počítá. P. Vávra vysvětlil, že je více druhů radarů, že výhodný je 
průjezdový/úsekový radar, který by mohl měřit rychlost na začátku a na konci obce. P. Duda 
zmínil semafor, který mají ve Stráži. P. Vávra řekl, že podle zkušeností z dopravky je takový 
semafor málo účinný, protože řidiči zjistí, jak funguje, a vesele projíždějí na červenou. P. 
Duda řekl, že by bylo dobré usilovat o obnovení plné čáry. P. Svatoňová podotkla, že se blíží 
humanizace a že je zbytečné řešit plnou čáru. P. Šarapatka navrhl požádat o stanovisko 
Magistrát města Liberce, odbor dopravy, který by byl v případě osazení radarů zpracovatelem 
přestupkových řízení. 
 
USNESENÍ č. 30/2/2019  
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. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
d/  Zápis FV 
Předkladatel M. Hodač 
 
 
Důvodová zpráva – Předseda FV M. Hodač předložil ZO zápis z jednání Finančního výboru 
obce. 
Rozprava – Mgr. R. Šarapatka – doplnil, že Kontrolní výbor bude předkládat zprávu na 
příštím jednání z důvodu, že bude požadovat ještě doplňující dokumenty k přestavbě budovy 
čp. 229. 
 
 
USNESENÍ č. 31/2/2019  
ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání Finančního výboru obce Oldřichov 
v Hájích bez připomínek. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
Bod 15 – Diskuse a závěr: 
 

• Židle do restaurace Beseda – p. Hodač poslal obrázky na výběr, zastupitelé dávají 
důvěru p. Hodačovi 

• P. Svatoňová se ptala, jak to vypadá s lavičkami a koši – p. Tichý koše ještě nepoptal – 
udělá to do příště. Lavičky se budou osazovat v květnu. 

• P. Svatoňová se dále ptala na povrch dětského hřiště – zatím to vypadá na kamínky, 
ale p. Tichý ještě nezjistil, jestli výměna povrchu je v souladu s dotací – zjistí do příště 

• P. Svatoňová se dále ptala na tyče na volejbalovém hřišti - výměna tyčí proběhne 
v květnu 

•  A na strom u hřiště na Pilách – bude zasazen v květnu 
• P. Svatoňová se ptala na zrcadlo na cyklostezce – p. Tichý řekl, že ještě není souhlas 

policie, p. Vávrová se divila, je to už téměř dva roky, co p. Tetourová žádala o 
zrcadlo. P. Svatoňová se nabídla, že to zajistí. P. Tichý řekl, že není dokumentace. 

• P. Vávrová se ptala na utrženou stopku na Másláku – p. Šarapatka přinesl značku a p. 
Tichý slíbil, že ji zítra pracovníci osadí. 
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• P. Vávrová chtěla vědět, jak je to s tekoucí vodou pod viaduktem – řešila to p. 
Svatoňová i p. Tichý, výsledkem bylo, že byla odfrézována vrstva ledu, ale problém 
stále není vyřešen. P. Tichý slíbil, že začne situaci řešit. 

• P. Vávrová se zajímala o reklamaci a opravu dětského hřiště – p. Tichý hřiště 
reklamoval, bylo opraveno, ale už je zase utržený volant, je potřeba to znovu opravit 

• A dále o reklamaci kanálů na cestě u školky – p. Tichý zajistí 
• P. Vávrová předala p. Tichému dotaz občana, co mají lidé dělat, když jim neteče voda 

z vodovodu, kam mají volat – p. Tichý řekl, že telefonní čísla mají ve smlouvách. P. 
Šarapatka řekl, že bychom tuto informaci mohli umístit i na obecní web, p. Tichý 
přislíbil poslat odpovídající informace 

• P. Vávrovou zajímalo, jak se to vyvíjí s cestou, kterou Urbanovi zahradili. P. Tichý 
řekl, že zrovna minulý týden přišlo, že obec správní řízení vyhrála a že dál bude 
postupovat podle toho. O situaci bude informovat. 

• P. Svatoňová se ptala na posunutí označení začátku obce, jestli už p. Tichý mluvil s p. 
Slezákem a jak to vypadá, p. Tichý řekl, že by měl do 14 dní dostat vyjádření od p. 
Rychetského 

• P. Vávrová se zajímala o chybějící světlo u Uhrinů a u Hájků. P. Tichý řekl, že mu 
pan, co má na starost osvětlení řekl, „že to nějak vymyslí“ a že u Hájků už má 
nakoupený materiál a že až bude v obci příště, že to udělá. Dále p. Tichý zmínil, že 
ještě je potřeba vyřešit světlo k p. Vanišovi 

• P. Svatoňová se ptala, jaký bude další postup ohledně Pošty Partner, že dala do OL 
anketu pro případné zájemce o provozování této služby. P. Tichý řekl, že technik 
prověřil oba prostory dole na úřadu a že oba jsou vyhovující. Počkáme, kdo se 
přihlásí, a budeme rozhodovat na zastupitelstvu co dál 

• P. Svatoňová připomněla p. Šarapatkovi ozvučení sálu – p. Šarapatka slíbil, že do 
příště připraví návrh. 

• P. Svatoňová dále připomněla, že by se zastupitelé měli sejít ve věci úpravy prodejny, 
kde zatím nedošlo ke shodě. P. Tichý slíbil nabídnout několik termínů. 

• P. Vávrová zmínila, že p. Balda by chtěl vysvětlit zastupitelům, proč posilovna nad 
sálem v podkroví není vhodná, p. Tichý řekl, že p. Balda má poslat mail 

• P. Šarapatka se ptal, jestli se pustíme znovu do altánu. Že by to chtělo nějakého 
externistu na rozpočtování. A jestli už p. Klápšťová poslala upravený projekt. P. Tichý 
to má zaurgovat. 

• P. Vávrová se ptala, jestli bychom nezačali řešit možnost odkoupit pěšinky – kolem p. 
Moosové a k nádraží. P. Svatoňová navrhla, že by zkusila oslovit vlastníky pozemků.  

• P. Martínek informoval o tom, že řeší problém s parkováním nedaleko školky, je 
potřeba to upravit tak, aby se tam v zimě dalo parkovat 

• P. Svatoňová se ptala na nájemní smlouvu s p. Pospíšilovou – p. Tichý řekl, že ještě 
není, zařídí to.  

• P. Šarapatka řešil problém při zimní údržbě na cyklostezce v místě, kde je cesta úzká. 
Shoda, že se tam p. Urban s traktorem nevejde, je potřeba upravit Plán zimní údržby a 
řešit to malou technikou. P. Šarapatka se dále ptal na protahování k p. Antlovi, p. 
Tichý odpověděl, že p. Urbanovi řekl, ať mu to tam protáhne, ale že nekontroloval, 
jestli to udělal. P. Vávrová se ptala, jestli by p. Urban nemohl vyjíždět dřív, že se lidé 
potřebují dostat do práce kolem 7 – 8 hodiny. P. Tichý řekl, že prostě když sněží, tak 
za dvě hodiny není poznat, že traktor projel a že jsme si zvykli, že se protahovalo 
dvěma traktory. P. Svatoňová navrhla, aby se při kalamitě oslovili další lidé s traktory 
a dobře se jim zaplatilo, aby se jim vyplatilo si např. vzít dovolenou a pomoci se 
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sněhem v obci. P. Šarapatka dále řešil, že p. Urban nezvedá radlici a že tím pádem 
zužuje cesty a že by bylo potřeba taky odklidit haldy sněhu u autobusových zastávek. 
P. Duda řekl, že by se s p. Urbanem mělo na toto téma promluvit. 

• P. Šarapatka dále podotkl, že bychom si na velký jarní úklid měli objednat KSS, aby 
se náš zameták nezničil. P. Tichý řekl, že to loni zkusil, ale že byli vytížení. P. 
Šarapatka se dále ptal, kdo je zodpovědný za stav zametáku, p. Tichý řekl, že Jakub a 
Víťa Nýdrlovi. 

• P. Duda přišel s podnětem řešit situaci s podemletým břehem na cyklostezce. Že by 
bylo dobré požádat Povodí Labe o zához. P. Tichý řekl, že s Povodím je těžká 
domluva, že nereagují ani na dopis spolupodepsaný hejtmanem. P. Svatoňová se ptala, 
jestli to máme pojištěné, p. Tichý že snad ano. Znovu apelováno na to, aby p. Tichý 
otravoval povodí tak dlouho, dokud to neopraví.  

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

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

…………………… 
Jaromír Tichý 
starosta obce 


