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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích 
 
Datum jednání:   17.6. 2019 
Místo jednání:   Zasedací místnost Obecního úřadu v Oldřichově v H. 
Začátek jednání:   16.30    Konec jednání:   18.45       
Počet přítomných členů ZO: 6 (od 17.10 počet 5)  Omluveni:      1 (2) 
Neomluveni:    0    Hosté:       0  
 
Starosta obce provedl uvítání a zahájení jednání ZO. Dále stanovil zapisovatele Václava 
Knespla a ověřovatele zápisu Petra Martínka a Mgr. Radima Šarapatku 
Dále starosta obce konstatoval, že na základě presenční listiny ZO je přítomna nadpoloviční 
většina členů ZO a tudíž je zasedání úsnášeníschopné. 
  
Program jednání: 

1)  Smlouva o provedení stavby (chodník)        
2) Smlouva o poskytnutí dozoru investora 
3) Smlouva o poskytnutí činnosti koordinátora BOZP 
4) Rozpočtové opatření č. 2/2019 
5) Žádost o koupi části pozemkové parcely č. 1040/2019 v k.ú. Oldřichov v Hájích 
6) Smlouva o věcném břemenu p.p.č. 2059 v k.ú. Oldřichov v Hájích 
7) Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku obce Oldřichov 

v Hájích a cena vodného  
8) Různé 
9) Závěr 

 
Doplnění bodů jednání: 
 
Hlasování o 
programu jednání Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
Bod 1 – Smlouva o provedení stavby (chodník): 
Předkladatel starosta obce J. Tichý  
Důvodová zpráva – Komise pro výběr nejvhodnější nabídky pro akci Humanizace dopravy 
v Oldřichově v Hájích vybrala a doporučila ke schválení nejvhodnější nabídku od firmy Integra 
stavby a.s. s nabídkovou cenou díla za část stavby chodníku ve výši 32 841 156,19 včetně DPH 
21%.  
Rozprava – J. Vávrová – upozornila na nepoměr sankcí (článek XIII., odst. 3. a 8. J. Tichý 
vznese dotaz, zda nedošlo k překlepu či zda je údaj správně. 
R. Šarapatka – dotaz ohledně dělení na A a B, B1, B2. J. Tichý odpověděl, že označení A je 
pro opravu silnice a B je označení pro chodník, kde se ještě dělí na B1 – etapa I a B2 – etapa 
II.  
USNESENÍ č. 66/6/2019  
ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o provedení stavby č. 01/2019 „ Oldřichov v Hájích – 
humanizace průtahu – chodníky“ s vybraným dodavatelem Integra stavby a.s., se sídlem 
Hrádecká 156, 460 Liberec, IČ: 25014391.  

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Bod 2 –  Smlouva o poskytnutí dozoru investora: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Komise pro výběr nejvhodnější nabídky vybrala a doporučuje nabídku na 
technický dozor investora stavby od firmy W-INVEST WÜNSCH s.r.o. s nabídkovou cenou za 
službu ve výši 217 800,- Kč včetně DPH 21%. 
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.  
USNESENÍ č. 67/6/2019  
ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora „TDI 
– Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích – humanizace průtahu vč. chodníků“ s dodavatelem W-
INVEST WÜNSCH s.r.o., se sídlem Ruprechtická 387/49, 460 01 Liberec 1, IČ: 04384431. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 3 – Smlouva o poskytnutí činnosti koordinátora BOZP: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 

Důvodová zpráva – Komise pro výběr nejvhodnější nabídky vybrala a doporučuje nabídku na 
činnost koordinátora BOZP firmy QISO – MIRAIS, s.r.o., s nabídkovou cenou za službu ve 
výši 33 880,- Kč včetně DPH 21%. 
Rozprava – J. Tichý doplnil informaci, že v tomto případě komise vznášela dotaz na příliš 
nízkou cenu, který vítězná firma uspokojivě odpověděla. Dále informoval, že v úterý bude 
smlouvy schvalovat Liberecký kraj a pak by mělo dojít k předání staveniště. Z uveřejněných 
informací v médiích by mělo dojít k zahájení stavby v srpnu letošního roku, a to z důvodu 
dokončení opravy mostu na Větrově ve Frýdlantu, což bude objízdná trasa pro nákladní 
dopravu. DIO počítá s provozem pouze osobních vozidel do 3,5 tuny a s prací po 50 m úsecích 
s částečnou uzávěrou. 
R. Šarapatka – požádal o zaslání DIO, které dopravní situaci při stavbě řeší. 
USNESENÍ č. 68/6/2019  
ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci „ BOZP – Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích – humanizace průtahu 
vč. chodníků“ s dodavatelem QISO – MIRAIS, s.r.o., se sídlem Za Opravnou 276/8, 150 00 
Praha 5, IČ: 26449790. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 4 – Rozpočtové opatření č. 2/2019: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 

Důvodová zpráva – Jedná se o úpravu rozpočtu o příjmy za vytříděný odpad a pronájmy 
pozemků a schválené výdaje ZO na Oldřichovský festival, příspěvky ZŠ Mníšek, Linky bezpečí 
a vícepráce na splaškovou kanalizaci. 
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
USNESENÍ č. 69/6/2019  
ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2019, které upravuje rozpočet 
v přijmech o 43 000,-Kč na celkových 15 459 831,-Kč a výdaje o 43 000,-Kč na celkových 
11 696 360,-Kč. Financování se nemění. Rozpočtové opatření je součástí tohoto zápisu. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod č. 5 – Žádost o koupi části pozemkové parcely č. 1040/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 

Důvodová zpráva – Pan Milan Sádek, majitel sousedního pozemku podal žádost o odkoupení 
části p.p.č. v k.ú. Oldřichov v Hájích dle přiloženého zákresu.  
Rozprava – J. Tichý doplnil informaci o skutečnosti, že rozdělení v tomto návrhu bude 
nepřípustné pro stavební úřad k vydání souhlasu z důvodu nepřístupnosti zbytku pozemku a 
existenci historického návrhu k vybudování rybníku na části tohoto pozemku. Dále informoval, 
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že s panem Sádkem o těchto skutečnostech hovořil a on souhlasil alespoň s pronájmem uvedené 
části, kterou již používá pro skladování dřeva. 
R. Šarapatka – navrhl upravit rozsah a zanechat průjezd na zbylou část pozemku minimálně pro 
sekání pozemku. 
M. Hodač – navrhl zanechat pruh u komunikace pro potřeby veřejnosti, zejména v zimním 
období. 
J. Vávrová se dotazovala na upřesnění výměry požadovaného pozemku ve zveřejněném 
záměru, které bude zveřejněno na úřední desce. J. Tichý uvedl, že při zveřejnění není nutné část 
pozemku vymezit. To bude až přílohou smlouvy.  
USNESENÍ č. 70/6/2019  
ZO projednalo a schvaluje záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 1040/1 v k.ú. 
Oldřichov v Hájích a současně pověřuje starostu obce zveřejněním záměru. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod č. 6 – Smlouva o věcném břemenu p.p.č. 2059 v k.ú. Oldřichov v Hájích: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 

Důvodová zpráva – Manželé J. a K. Novotný si zřídili vodovodní přípojku pro RD čp. 66 ve 
svém vlastnictví a žádají o uzavření smlouvy o věcném břemenu - služebnosti k jejímu provozu 
a udržování.  
Rozprava – R. Šarapatka – dotaz na souvislost s dalšími přípojkami v této části obce, aby se 
mohly další případné přípojky řešit najednou na stavebním v Chrastavě a se správcem 
vodovodu. 
J. Tichý uvedl, že sousedé (Šeps, Práč) mají již připravené chráničky a bude se to řešit, až se 
budou chtít připojit. Smlouvy na věcná břemena se musejí řešit individuálně.  
USNESENÍ č. 71/6/2019  
ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o věcném břemenu na pozemkové parcele č. 2059 v k. 
ú. Oldřichov v Hájích za účelem provozu a udržování vodovodní přípojky pro RD čp. 66 ve 
vlastnictví Jiřiny a Karla Novotného. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod č. 7 – Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku Obce 
Oldřichov v Hájích: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 

Důvodová zpráva – Vodohospodář provozovatele společného vodovodu obcí Mníšek, Nová 
Ves a Oldřichov v Hájích pan Effenberger zpracoval pro jednotlivé vlastníky (obce) částí 
společné soustavy pro zásobování pitnou vodou aktualizace Plánu financování obnovy 
vodovodu a kanalizace v majetku obce na následující desetileté období. 
Současně s aktualizacemi plánů obnovy předložil jednotlivým ZO ke schválení kalkulaci cen 
vodného pro následující období.   
Rozprava – J. Tichý doplnil informace o současném stavu a důvodu dosavadní neexistence 
uvedeného fondu, protože Obec OvH stále buduje vodohospodářskou infrastrukturu s využitím 
těchto prostředků. Dále vysvětlil nárůst ceny vodného na 35,86 Kč vč. DPH za m3 a doporučil 
jej členům ZO ke schválení. V této souvislosti se v loňském roce uzavřely nové smlouvy mezi 
Obcemi a provozovatelem (Mikroregion Jizerské podhůří), aby se nájem od provozovatele 
vodovodu využíval pro Fond oprav vodohospodářské infrastruktury. 
Mgr. J. Vávrová – dotaz proč není ve fondu i budoucí kanalizace. J. Tichý odpověděl, že 
kanalizace se do fondu zahrne až po její realizaci.   
Poz.: Mgr. J. Vávrová opustila jednání ZO (17.10 hodin). 
 
 
 
USNESENÍ č. 72/6/2019  
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ZO projednalo a schvaluje Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace v majetku obce 
Oldřichov v Hájích na období 2019 – 2028. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ č. 73/6/2019  
ZO projednalo a schvaluje cenu pro vodné na kalendářní rok 2020 ve výši 35,86Kč včetně 
DPH. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod č. 8 – Různé: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 

a) Smlouva o pronájmu na akci 08/2019 
Důvodová zpráva – Na základě informace J. Pospíšilové, hlavní pořadatelky Oldřichovského 
festivalu o nemožnosti řešit pro tuto akci podium formou zapůjčení nákladního návěsu, 
předkládá návrh na jiné řešení, a to zapůjčením podia od Mikroregionu Frýdlantsko, který má 
ve svých podmínkách ustanovení o souhlasu zastupitelstva dané obce, ve které se akce koná. 
Akce musí být pojištěná do výše pořizovací ceny pódia (1,5 mil korun). Bude k tomu uzavřen 
jednorázový dodatek pojistné smlouvy. 
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
USNESENÍ č. 74/6//2019  
ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o pronájmu na akci 08/2019 s půjčitelem Mikroregion 
Frýdlantsko, IČ: 70946213, zastoupený předsedou Vladimírem Stříbrným, jejímž předmětem 
je pronájem pódia Stagemobil L s příslušenstvím. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
b)  Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 

Důvodová zpráva – Při jednání s panem Synkem o uzavření smlouvy o zpětném odkoupení 
pozemkové parcely č. 1189/4, která je dotčena uložením hlavního vodovodního řadu, jejíž 
odkoupení bylo schváleno ZO již v roce 2017 (usnesením č. 31/3/2017) bylo zjištěno, že 
usnesení neobsahuje schválení věcného břemene – služebnosti pro manželé Synkovi k provozu, 
opravám a udržování přípojky NN k jejich novému domu čp. 400.  
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
USNESENÍ č. 75/6/2019  
ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na 
pozemkových parcelách č. 2020/1 a 1189/4 v k.ú. Oldřichov v Hájích pro oprávněné Andrea a 
Ing. Martin Synek za účelem provozovat, opravovat a udržovat na dotčených pozemcích 
přípojku NN pro RD čp. 400. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
c)  Zápis ze zasedání FV ze dne 5.6.2019: 
Předkladatel M. Hodač 

Důvodová zpráva – Předseda FV předložil členům ZO Zprávu FV. 
Rozprava – M. Hodač – přečetl zprávu z jednání FV a okomentoval jednotlivé body jednání. 
R. Šarapatka – diskutoval na téma objemu a cen odpadů. Navrhl do ceny pro výpočet poplatku 
za odpady na příští roky započíst i náklady na provoz sběrného místa. U analýzy nákladů za 
likvidaci odpadu je nutné oddělit náklady za velkoobjemový a komunální odpad. Aby bylo 
možné zhodnotit jaké možnosti úpravy motivačního systému třídění odpadů Obec má. 
M.Hodač – nechce dělat hlubší analýzu odpadového hospodářství 
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D. Ryšková – dotaz na cenu za vývoz popelnice. Zdali se počítá skutečný objem odpadu nebo 
za celkový objem nádoby. J. Tichý odpověděl, že je to dle objemu nádoby a četnosti vývozu 
bez ohledu na to, kolik je v ní odpadu. 
K. Novotný – dotaz zda je možné snížit frekvenci vývozu na méně než jedenkrát za čtrnáct dní. 
J. Tichý odpověděl, že není možné snížit četnost vývozu na méně než 1 x 14 dní, ale je možné 
snížit objem nádoby na 60 litrů. 
J. Tichý – informoval, že na různých jednáních na toto téma pozoruje postupné vyvíjení nátlaku 
na svozové firmy, aby nainstalovali na svozové vozy váhy, které zajistí skutečnou váhu, která 
se z obce odváží a upozornil, že je možné, že do budoucna ceny za likvidaci porostou 
v souvislosti se změnou odpadového zákona a zpřísněním skládkování. Dále také se špatnou 
situací s prodejem vytříděného odpadu. 
USNESENÍ č. 76/6/2019  
ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání FV bez připomínek. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 5 – Diskuse a závěr: 

 J. Tichý – podal informaci o jednání zástupce České pošty paní Doležalové s paní 
Zdeňkovou, z něhož vyplývá záměr zřídit pobočku Pošta Partner v jejich nemovitosti 
Na Pilách v odpoledních hodinách od 16:30 do 19:30. R.Šarapatka – dotaz, zda za této 
situace, kdy má být pošta opět mimo centrum obce, nemá Obec do toho jít se svými 
zaměstnanci na sebe, protože opět hrozí, že v Oldřichově po čase pošta nebude. 
D.Ryšková – pochybovala o udržitelnosti pošty. J.Tichý nechce z obecního rozpočtu 
provozovat Poštu Partner. R.Šarapatka – jde to, můžeme na to využít zaměstnance, 
kterého stejně již chceme přijmout. 
Dále informoval o: 
- zadání osazení dvou dopravních zrcadel odborné firmě Dopravní značení Kutná Hora, 
ale termín dodání není ještě znám  
- informaci od inspektora silniční sítě pana Koubka, že odvodňovací kanálek pod 
viaduktem směrem na Pily bude z jejich strany v rámci údržby komunikací opraven tak, 
že bude vyměněn za plastbetonový vícekapacitní kanálek. V zimním období však není 
zcela vyloučeno, že nedojde k postupnému namrzání. 
- bylo doplněno VO u Poláků, u Bernatů, ale nebylo doplněno u Uhrinů, z důvodu 
chybějící podpěry (sloupu) 
- petice občanů z části obce Filipka byla odeslána příslušnému odboru na Magistrát 
města Liberec 
- odpad od hřbitovní zdi se právě v této chvíli odváží 
- vyjádření ke studii čp. 54 (objekt Besedy);  

M. Hodač – chybějící toaleta pro invalidy v přízemí i patře a požadavek na 
opačnou orientaci dveří od toalet, aby se otevíraly z toalety ven  
P. Martínek – chybějící sprcha a WC pro personál restaurace.  
R. Šarapatka – řešení zatížení stropu nad sálem.  
J. Tichý využití půdy a střechy na montáž fotovoltaických panelů, zvýšený počet 
vstupů do sálu na úkor kapacity sálu. R. Šarapatka – stojí za to si nechat udělat 
kalkulaci nákladů na variantu lehkého a těžkého stropu.  
R. Šarapatka – poukázal, že využívání prostoru nad sálem je zbytečné z důvodu, 
že je dostatečný prostor na sále.  
J. Tichý - Prověřit kapacitu únikových cest, zda jsou nutné další dveře ze sálu nad 
rámec stávajících a dveří od výtahu. Snižuje se kapacita sálu, protože nelze 
umístnit stoly přede dveře.  

 K. Novotný – dotaz na stanovené DIO u akce Humanizace dopravy v Oldřichově 
v Hájích, aby projíždějící nejezdili po cyklostezce. J.Tichý – DIO je připravené a 
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musíme si sami chránit cesty a dáme na některé sjezdy na cyklostezku panel, aby se 
projíždějící nevyhýbali semaforům. R. Šarapatka – i tato opatření by měly být v DIO. 

 R. Šarapatka –  
- Odpadkový koše – J.Tichý odpověděl, že již při minulém jednání ZO bylo dohodnuto, 
že se pokusíme v příštím roce získat dotaci a letos to řešit nebudeme. R. Šarapatka ověří, 
zda koše i altán se vůbec vejdou do dotačního programu, protože, když na to žádná 
dotace nebude, tak není na co čekat. Projektová dokumentace na altán je již hotová. Při 
schvalování rozpočtu upozorňoval, že altán může stát více než 300 000 Kč. 
M. Hodač chce řešit zpřístupněné záchody ze zadní části 
- Výkon stavebního výboru; J. Tichý sdělil, že má připravenu reakci na návrh 
předsedkyně stavebního výboru. R. Šarapatka uvedl, že vzhledem k nepřítomnosti J. 
Svatoňové nepovažuje projednání za vhodné a odpověď by ji měla být poslána a ona se 
k tomu vyjádří. J. Tichý odpověděl, že je to jedno, že můžeme tento bod veřejně 
projednat a uvedl:  
Výkon stavebního výboru neřeší žádný právní předpis ani metodické doporučení 
Ministerstva vnitra či Ministerstva pro místní rozvoj. Vše je tedy v rozhodnutí ZO. 
V této oblasti mají obce přenesenou a samostatnou působnost. V tomto případě naše 
obec přenesenou působnost nevykonává, takže se jedná o působnost samostatnou. 
Avšak zákon o obcích ve svém § 99 uvádí, že Rada obce je výkonným orgánem obce 
v oblasti samostatné působnosti. Dále uvádí, že v obci, kde se rada obce nevolí, 
vykonává její pravomoc starosta, nestanoví-li zákon jinak. Dále § 103, odst 4 g) zákona 
o obcích stanovuje, že starosta obce rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti 
obce svěřených mu radou obce. 
Pro potřeby výkonu samostatné působnosti obce je starosta oprávněn si zřizovat a 
zrušovat podle potřeby komise rady obce, jmenovat a odvolávat z funkce jejich 
předsedy a členy. 
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že návrh předsedkyně stavebního výboru na výkon 
jejího výboru není zcela v souladu se zákonem o obcích a neposledním důvodem 
k zamítnutí tohoto návrhu je skutečnost, že není jediný důvod, proč by se vítězné 
sdružení z komunálních voleb mělo dobrovolně vzdávat své pravomoci, ale i 
odpovědnosti za svá rozhodnutí. O tom, aby se stavební výbor vyjádřoval k investičním 
záměrům obce nic nemám. 
R. Šarapatka uvedl, že dle ust. § 84 odst. 2 písm. 1 je zastupitelstvu obce vyhrazeno 
zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce. 
Bavíme se nikoli o stavební komisi, ale o stavebním výboru. 
R. Šarapatka - Komisi ani malá obec bez rady mít nemůže. 
J. Tichý – není problém s existencí stavebního výboru, ale nemá se vyjadřovat 
k něčemu, co mu nenáleží. 
R. Šarapatka – jak ale má stavební výbor fungovat, když nemá podklady. Připravuje 
podklady pro zastupitelstvo, nikoli pro starostu. 
J. Duda – vnímám stavební výbor jako poradní orgán pro zastupitelstvo, pokud má 
vládnoucí koalice někoho do stavebního výboru, tak by tam měl být nominován. 
M. Hodač, byl proti schválení stavebního výboru, naopak se nezřídily další výbory jako 
v minulosti, tak není potřeba stavební výbor. 
J. Duda – pokud ale byl stavební výbor zřízen, tak není o čem diskutovat. 
M. Hodač – stavební výbor pracuje na zadání zastupitelstva obce, aby mělo 
zastupitelstvo podklady. R. Šarapatka – proč tedy stavebnímu výboru toto nezadá. 
Stavební výbor chce fungovat, ale nemá podklady. 
P. Martínek – stavební výbor není tak rychlý, aby projednával i akce, kde je rychle 
rozhodovat. R. Šarapatka – ano v takové situaci by měl být stavební výbor v kopii, aby 
o tom věděl. A čekat se na něj nemusí. 
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V. Knespl – když si J. Svatoňová na ZO řekne, aby ji starosta věc stavebního charakteru 
přeposlal, tak ji dostane. R. Šarapatka – toto by ale mělo být automatické a nikoli čekat 
až na to, že si o to stavební výbor řekne. 
M. Hodač – kdyby fungovaly pracovní schůzky, tak by se to dalo řešit na nich. 
R. Šarapatka – na pracovních schůzkách za zavřenými dveřmi se nesmí přijímat žádná 
rozhodnutí. Ze zkušenosti ty pracovní schůzky, pokud byly obecné, tak nefungovaly a 
je lepší se častěji scházet rovnou na veřejném jednání zastupitelstva. 
- Studie na prodejnu – urgovat arch. Davida 
- Smlouva o odkupu pozemků na chodníky – J. Tichý odpověděl, že nemá ještě kontrolu 
od našeho právníka. Jakmile bude, tak znění smlouvy rozešle zastupitelům. 
- Nákup sekací/prohrnovacítechniky – J. Tichý sdělil, že jakmile MJP obdrží oznámení 
o přidělení dotace, tak bude vypsáno výběrové řízení. 
- Stezka k nádraží – J. Tichý odpověděl, že si tuto záležitost vzala na starost J. 
Svatoňová. 
- Břeh Jeřice – J. Tichý odpověděl, že v květnu 2019 již na předchozím jednání 
informoval o plánu správce toku v letních měsících opravu provést. 
- Rozcestník – J. Tichý informoval členy ZO, že v květnu 2019 mluvil přímo se 
značkařem v terénu a ti mu slíbili zahájit jednání s jejich vedením. R.Šarapatka – toto 
se má řešit přímo s vedením KČT, nemá se to nechat jen na člověku v terénu, který na 
to zapomene. 
- Čištění krajnic – J. Tichý odpověděl, že soukromá firma, s kterou jednal, se doposud 
neozvala a v tuto chvíli, tj. před zahájením prací na výstavbě chodníku považuje tuto 
činnost za mrhání finančními prostředky. 
- Tyče na volejbal – J. Tichý odpověděl, že jsou zakoupeny a dodány a výměna proběhne 
v dohledné době. R. Šarapatka – žádal aby se stávající tyče vzaly šetrně a daly se pak 
znovu použít. 
- Prohlídka čp. 229 (objekt bývalé pošty) – J. Tichý odpověděl, že J. Svatoňová mu 
zaslala požadavek na prohlídku, ale termín ještě sjednaný nemají. 
- Informace o vodovodu na web- J. Tichý odpověděl, že informace na webu 
provozovatele jsou a nařčení, že někdo nevěděl telefonní kontakt na správce vodovodu 
je nemístné hledání problému, tam kde není, protože každý odběratel má tyto informace 
ve smlouvě o dodávkách vody. R. Šarapatka – Mělo by se to dát viditelně na webu obce, 
nikoli jen na webu správce vodovodu. Číslo na správce p. Effenbergera by neměli lidi 
hledat ve smlouvách, ale mělo by být na webu obce. 
- Výměna povrchu na dětském hřišti – J. Tichý již na minulém jednání ZO informoval 
o schválení záměru Ministerstvem pro místní rozvoj, ale realizace závisí na dostatku fin. 
prostředků. 
- Popelnice na bio odpad ke hřbitovu – J. Tichý odpověděl, že tam bude. 
- Oslovení vlastníků pozemku s černými skládkami – ještě osloveni nebyli. 
- Kanál u bývalé školky – opraveno. 
- Dotaz na funkčnost zvukové aparatury – J. Tichý nejprve upozornil, že aparatura je 
majetkem mikroregionu Jizerské podhůří a Obec Oldřichov v Hájích ji může pouze 
využívat a dále informoval o odcizení mikrofonu a jedné reprobedny při akci v Nové 
Vsi. Jinak, že je vše funkční. 
- Přesun pomníku ke hřbitovu – M.- Hodač informoval o jednáních v této záležitosti, že 
Nadace VIA, která poskytla fin. prostředky na přesun pomníku v roce 2016, nemá 
s přesunem pomníku problém., dále uvedl že čekal na případnou občanskou iniciativu a 
bude pokračovat v jednání s ministerstvem obrany. Rád by to stihl do 85. výročí (květen 
2020) a také do humanizace silnice. 
- Pozemek pod komunikací u Eichlerů – z důvodu, že rozhodnutí bylo soudem zrušeno 
a vše se bude zřejmě opakovat, tak nebyli s návrhem na odkoupení osloveni. 
- Váha ve sběrném místě – z důvodu nedostatku fin. prostředků nebyla ještě pořízena. 
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- Pasport komunikací – Práce na pasportu ještě nebyly zahájeny. 
- Vlastnictví pozemku pod cestou u p. Hladíka – nebylo zahájeno jednání. 
- Cykloznačka u viaduktu – V. Knespl reagoval, že není potřeba z poražené značky dělat 
vědu a sám se nabídl, že ji opět usadí. 
- Okap na BESEDĚ – z důvodu nedostatku fin. prostředků nebyla oprava ještě zadána. 
- Oprava hřbitovního kříže – R. Šarapatka oznámil, že pí Trostová má zadání tam umístit 
nápis, který tam nebyl a navrhuje sehnat originál nápis nebo tam raději nedávat nic, 
případně něco úplně nového a nikoli kopii nápisu z křížku, co stál před obecním úřadem. 
J. Tichý upozornil, že na hledání originálu už nezbývá moc času, protože je dokončení 
opravy vázáno termínem na dotaci. 

 V. Knespl – dotaz na využití autobusové linky do zastávky Na Pilách. R. Šarapatka 
slibil, že tuto informaci dodá. 

 V. Knespl – dotaz na zajištění lepší akustiky v sále BESEDY. R. Šarapatka odpověděl, 
že teď tam žádné akce nebudou a do podzimu na to má čas. 

 V. Knespl dotaz na stav rekonstrukce hrobky na hřbitově. R. Šarapatka – spolek Živo 
v Hájích, který má tuto obecní nemovitost v pronájmu žádal letos o 2 dotace a v obou 
případech neuspěl. Takže pokud neuspěje ani v dalších dotačních programech, tak si 
podá žádost na Obec, aby za obecní peníze dokončil opravu obecního majetku. 

 
 

 

 
 
 
Zapsal:     Václav Knespl………………………………… 
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Jaromír Tichý 
starosta obce 


