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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích
Datum jednání:
Místo jednání:
Začátek jednání:
Počet přítomných členů ZO:
Neomluveni:

24.8.2020
Zasedací síň OÚ Oldřichov v Hájích
18.00
Konec jednání: 20.29
5
Omluveni:
2
0
Hosté:
0

Starosta obce provedl uvítání a zahájení jednání ZO. Dále jmenoval 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 úsnášeníschopné.
Program jednání:
1) Zprávy Kontrolního a Finančního výboru
2) Žádost o koupi pozemku ve vlastnictví Obce Oldřichov v Hájích
3) Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor – restaurace BESEDA
4) Memorandum o spolupráci
5) Investiční záměr LČR
6) Různé
7) Závěr
Doplnění bodů jednání:
Nebylo navrženo doplnění ani změna programu.
Hlasování o
Pro: 5
programu jednání

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 1 – Zprávy KV + FV:
Předkládají předsedové výborů

Důvodová zpráva – Finanční výbor neměl v předchozím období jednání. Zpráva kontrolního
výboru byla členům ZO zaslána.
Rozprava – Mgr. J. Vávrová – připomínkovala, že některé body, které jsou v zápise KV
uvedeny, jsou již vyřešeny a tudíž není potřeba je opakovaně uvádět v zápisech KV. Jako
např. nápis na hřbitovním kříži, vlastnictví kříže v panelárně apod.
J. Tichý – se připojil k připomínce J. Vávrové a dále zpochybnil výrazy v zápise jako např.
„hlídat projekt LČR“ nebo „držet v patrnosti návrh smlouvy s LK“. Dle jeho názoru ZO tyto
body vyřešilo a není co dál řešit. Například s projektem LČR zastupitelstvo souhlasilo a Obec
OvH není žádným kontrolním orgánem LČR, aby je hlídalo, zdali si svůj projekt budou nebo
nebudou realizovat.
Dále upozornil na mnoho nepřesných údajů v bodě 2. o nájemních smlouvách: Například
v bodě 1 je uvedeno, že nájemní smlouvu s panem Baumlem uzavíral starosta obce, a přitom
tuto nájemní smlouvu schvalovalo ZO, na kterém byl předseda KV pan Šarapatka přítomen a
též v této věci hlasoval. Takto nepřesně jsou popsány další čtyři body.
V bodě 3., kde se KV zabýval provozem kotelny, upozornil na velké nepřesnosti. Například:
není přece možné vycházet ve výpočtu nákladů za otop pro vlastní spotřebu prostým rozdílem
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odečtu ceny za prodej od ročních nákladů na provoz kotelny. A ještě k tomu je cena za prodej
tepla v roce 2019 uvedena špatně, a to proto, že je použita částka z ročního hospodaření obce
za uplynulý rok, kde jsou uvedeny i částky za prodej tepelné energie za předchozí období. Dle
statistických údajů, které musí provozovatel (Obec OvH) předkládat Energetickému
regulačnímu úřadu byl příjem za teplo v roce 2019 od třetích osob 143 tisíc korun a vlastní
spotřeba v hodnotě 169 tisíc korun. Celková výroba za dobu provozu kotelny je též nepřesná,
protože byl použit již starý údaj.
Na závěr vyjádřil nesouhlas s bodem 5., kde KV navrhuje zadat externí odborné posouzení
průběhu stavby akce Humanizace průtahu obcí Oldřichov v Hájích, aby byla zajištěna kvalita
díla a předešlo se problémům vč. problémům s čerpáním dotace. Tento nesouhlas odůvodnil
tím, že Obec OvH má uzavřenou smlouvu na technický dozor investora, který je odpovědný
za dohled nad kvalitou díla a soulad s PD včetně realizačních změn. Zadávat tedy další dohled
nad dohledem považuje za plýtvání finančních prostředků.
USNESENÍ č. 52/6/2020
ZO projednalo a bere na vědomí zprávu ze zasedání Kontrolního výboru včetně
připomínek.
Pro: 4
Proti: 1
Zdržel se: 0
Bod 2 – Žádost o koupi pozemku ve vlastnictví Obce Oldřichov v Hájích:
Předkladatel starosta obce J. Tichý
Důvodová zpráva – Obec OvH obdržela žádost o koupi pozemku p.p.č. 7/2 a 7/10 v k.ú.
Oldřichov v Hájích od pana Zdeňka Dolejše, bytem Oldřichov v Hájích 173. Žádost byla
odůvodněna, že se jedná o přístupový bod k nemovitosti čp. 173 a byla doložena zákresem do
snímku z KN.
Rozprava – Mgr. R. Šarapatka – doplnil informace, o který pozemek se jedná a zobrazil jeho
polohu.
M. Hodač – navrhl, že není důvod tento pozemek prodávat, protože se jedná o pozemek
bezprostředně navazující na další dva vlastníky pozemků a právě vlastnictví Obce OvH zaručí
jeho užívání všemi dotčenými vlastníky.
USNESENÍ č.
ZO projednalo a schvaluje záměr odprodat pozemkovou parcelu č. 7/2 a 7/10 v k.ú.
Oldřichov v Hájích a současně pověřuje starostu obce zveřejněním záměru.
Pro: 0
Proti: 5
Zdržel se: 0
Usnesení nebylo přijato.
Bod 3 – Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor – restaurace BESEDA:
Předkladatel starosta obce J. Tichý
Důvodová zpráva – Obec Oldřichov v Hájích vyhlásila dnem 29.6.2020 výběrové řízení na
pronájem nebytových prostor – restaurace BESEDA s termínem podání nabídek do
14.8.2020, 12.00 hodin. Do tohoto termínu se přihlásil jeden uchazeč. Vzhledem ke
skutečnosti, že nebyla ZO stanovena hodnotící komise, tak došlou nabídku starosta obce
předkládá přímo ZO. Nabídka obsahuje požadované přílohy stanovené zadávací dokumentací.
Rozprava – Mgr. J. Vávrová – konstatovala, že hospodu zachovat v provozu chceme. Dále
uvedla skutečnost, že v dnešní době, kdy je centrum obce rozkopané stavbou silnice a
chodníku, tak není zájemců více, a proto navrhuje uzavřít smlouvu. Dále uvedla, že paní
Růžičková podporuje akce obce a je s ní dobrá spolupráce.
J. Tichý – souhlasí s akceptací nabídky a navrhuje po dokončení stavby zopakovat výběrové
řízení.
M. Hodač – navrhl uzavření smlouvy do konce roku 2021. K tomuto návrhu se rozvinula
diskuse do jakého termínu by se měla smlouva uzavřít. Nakonec došlo ke většinovému
vyjádření členů ZO, že smlouva by měla být uzavřena do 31. 8. 2022.
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USNESENÍ č. 53/6/2020
ZO projednalo a schvaluje uzavřít nájemní smlouvu s uchazečem Marcelou Růžičkovou,
IČ: 67858023, bytem Oldřichov v Hájích XX na pronájem nebytového prostoru restaurace
BESEDA na dobu určitou, a to do 31. 8. 2022 za měsíční nájemné ve výši 1 000,-Kč.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod 4 – Memorandum o spolupráci:
Předkladatel starosta obce J. Tichý
Důvodová zpráva – Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Memorandum o spolupráci č.
OLP/XXX/2020 uzavřené se společností Suchopýr, z.s., se sídlem Oldřichov v Hájích čp. 5 a
Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec o budoucím využití areálu ekologické
výchovy Ekocentrum Oldřichov v Hájích pro účely enviromentální výchovy, vzdělávání a
osvěty, vedoucí ke stabilizaci provozu společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích.
Rozprava – J. Tichý doplnil informace o předchozích jednáních správní rady, které vyústily
k předkládanému návrhu řešení v podobě memoranda o budoucí spolupráci zakladatelů
společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích.
J. Hušek – doplnil informace o různorodosti aktivit jednotlivých organizací, které si
neodporují, ale spíše se vzájemně doplňují. Což znamená, že Suchopýr má vlastní činnost
zabývající se pěstěním původních dřevin, kterou by rád rozšířil o návštěvnické centrum.
Liberecký kraj má zájem o zajištění kvalitní enviromentální výchovy, kterou chce zajišťovat
prostřednictvím své organizace Střevlik v areálu Ekocentra včetně provozu výukové farmy
pro zajištění udržitelnosti projektu a Ekocentrum jako takové si může provozovat ubytovací
zařízení.
A. Bílkovská – vyjádřila rozhodný nesouhlas s tím, aby pan Hromádka prostřednictvím
společnosti Suchopýr budoval něco dalšího nebo aby získal nějaké pozemky, byť jako součást
narovnání vlastnických podílů ve společnosti.
R. Šarapatka – vyjádřil souhlas s tím, že zaměření jednotlivých organizací nemusí jít proti
sobě.
J. Vávrová – se dotazovala na budoucnost personálního obsazení a na odchod Suchopýru ze
společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích, s čímž souvisí stanovení hodnoty areálu, který
bude muset být vypořádán.
P. Vávra – vyjádřil názor, že pokud Liberecký kraj vyplatí odstupné společnosti Suchopýr a
získá tím většinový vlastnický podíl 2 : 1, tak to pro Obec OvH nebude dobré pro další
působení ve společnosti.
USNESENÍ č. 54/6/2020
ZO projednalo a schvaluje Memorandum o spolupráci č. OLP/XXX/2020 uzavřené se
společností Suchopýr, z.s., se sídlem Oldřichov v Hájích čp. 5 a Libereckým krajem, se
sídlem U Jezu 642/2a, Liberec o budoucím využití areálu ekologické výchovy Ekocentrum
Oldřichov v Hájích pro účely enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty, vedoucí ke
stabilizaci provozu společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod 5 – Investiční záměr LČR:
Předkladatel starosta obce J. Tichý
Důvodová zpráva – Na základě usnesení č. 20/2/2019 nechaly LČR zpracovat prvotní studii
stavby, ze které vyplynula potřeba většího než předpokládaného záboru pozemků. Jedná se
ještě o část pozemku č. 1734/19 v k.ú. Oldřichov v Hájích, pod budoucí hrází rybníka. Dále se
ukázalo, že složitost jednání vedoucích ke směně pozemkových parcel by mohla způsobit
zdržení ve výstavbě tohoto vodního díla. Z uvedených důvodů požádal zástupce LČR o
změnu usnesení ZO spočívající v rozšíření záboru o část pozemku 1734/19 a namísto směny
pozemků za jiné, tak odprodej.
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Rozprava – J. Tichý – doplnil informace o dlouhém procesu směny pozemků, který byl
původně schválen, a který by mohl vést ke zmaření záměru. Jelikož máme jako obec na
vzniku tohoto vodního díla zájem také, tak by bylo vhodné usnesení změnit na prodej.
USNESENÍ č. 55/6/2020
ZO projednalo a schvaluje revokaci usnesení č. 20/2/2019, které se nahrazuje zněním:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Investiční záměr Lesů České republiky, s. p. –
Správa toků, jehož předmětem je obnova historického rybníka na parcelách č. 1734/1,
1734/19 a 1734/24 v k.ú. a obci Oldřichov v Hájích. Dále ZO souhlasí s budoucím prodejem
částí pozemkových parcel ve vlastnictví Obce Oldřichov v Hájích, které budou dotčeny
stavbou rybníka do vlastnictví Lesů ČR, s. p.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod 6 – Různé:
a/ Návrh veřejnoprávní smlouvy
Předkladatel starosta obce J. Tichý
Důvodová zpráva – ZO na jednom svém jednání v minulosti projednalo možnost uzavření
smlouvy o působnosti Městské policie Chrastava na území obce Oldřichov v Hájích a
pověřilo starostu k dalšímu jednání v této věci. K dnešnímu dni došlo k odstoupení od
stejného záměru Obce Nová Ves a jejím nahrazením Obcí Rynoltice. V konečném důsledku
má tato záměna geografickou výhodu, a to z důvodu rozdělení na dvě rovnoměrné části pro
výkon služby MP. Návrh smlouvy je prvotinou k jednání, kterou vytvořili starostové
zúčastněných obcí na základě již schválených a účinných smluv (např. Chrastava – Stráž nad
Nisou). Právník obce OvH též neshledal žádných závad v neprospěch Obce OvH. Po
projednání návrhu smlouvy v jednotlivých zastupitelstvech bude návrh smlouvy postoupen
právnímu oddělení Libereckého kraje a až po té se definitivní znění vrátí k projednání a
schválení do jednotlivých ZO.
Rozprava – J. Tichý – doplnil informace k tomuto bodu jednání o jednotlivých krocích, které
v této věci proběhly a o skutečnosti, že není dnes na pořadu jednání schválení předloženého
návrhu smlouvy, nýbrž k případným připomínkám, protože než bude smlouva předložena ke
schválení ZO, musí být schválena Libereckým krajem. Dále doplnil informaci, že smlouvu
právník obce prozkoumal a sdělil, že nevidí pro obec nic nevýhodného. Pouze uvedl, že
nerozumí pojmu rozpisu denních a nočních směn v časovém rozsahu 4/24, ale to je pojem,
který je jistě znám autorům smlouvy.
USNESENÍ č. 56/6/2020
ZO projednalo a bere na vědomí návrh společné veřejnoprávní smlouvy s Obcemi Mníšek,
Bílý Kostel a Rynoltice na straně jedné a Městem Chrastava na straně druhé ve věci územní
působnosti Městské policie Chrastava v katastrech obcí. Současně pověřuje starostu obce k
dalšímu jednání se zúčastněnými stranami.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
b) Cvičná lezecká stěna
Předkladatel starosta obce J. Tichý
Důvodová zpráva – ZO obdrželo návrh pana Petra Vávry na vybudování cvičné lezecké
stěny na přírodním žulovém masivu za restaurací Beseda na pozemku p.č. 800/1. Zřízení
lezeckých cest spočívá v úpravě povrchu stěny vyřezáním náletových porostů, odstraněním
uvolněných kamenů a umístnění jistících prvků ve stěně. To vše by bylo označeno
umístněním provozního řádu s bezpečnostními pokyny užívání stěny.
Rozprava – M. Hodač – se dotazoval na možná rizika odpovědnosti ze strany obce v případě
úrazu nebo podobně.
J. Tichý – podotkl, že by bylo vhodné doplnit souhlas vlastníka sousedního pozemku pana
Prajzlera.
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J. Hušek – vysvětlil, že v takovýchto případech není právní odpovědnost, že se jedná o
veřejné místo, které může být kdekoli jinde, a také bez dohledu. V tomto případě by cvičná
stěna byla téměř na návsi, což pouze není obvyklé.
R. Šarapatka – navrhl, aby Obec OvH byla finančně zainteresována na vybudování této stěny.
Že sice nemáme ještě schválen program rozvoje sportu, ale v rozpočtu je tato položka již
zmíněna. Po vzájemné diskusi zúčastněných došlo ZO ke shodě, že nejjednodušší varianta je
schválit již teď částku do pěti tisíc korun.
USNESENÍ č. 57/6/2020
ZO projednalo a schvaluje návrh vybudování cvičné lezecké stěny na pozemku p.č. 800/1
v k.ú. Oldřichov v Hájích dle předloženého návrhu pana Petra Vávry, bytem Oldřichov
v Hájích XXX, s příspěvkem Obce Oldřichov v Hájích do výše 5 000,-Kč.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
c/ Povolenky pro vjezd na obecní komunikace:
Předkladatel Mgr. R. Šarapatka
Důvodová zpráva – Dle současné praxe mají nárok na vydání povolení obecního úřadu pro
vjezd na obecní komunikace tito provozovatelé motorových vozidel:
s trvalým pobytem v obci Oldřichov v Hájích – 1 vozidlo
majitel nemovitosti – rekreačního objektu v obci Oldřichov v Hájích – 1 vozidlo.
Od září začne poslední etapa stavby IIb (odbočka ke hřbitovu – Ekocentrum). Objížďka v této
etapě bude pro místní obyvatele a chalupáře vedena po souběžné cyklostezce. Tato objížďka
bude značena stejně jako vjezd na Spodní cestu – dopravní značkou zákaz vjezdu
s dodatkovou tabulkou s textem: MIMO DRŽITELE POVOLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU.
Povolení vydané Obecním úřadem jasně určuje okruh účastníků, kteří mají právo tuto kratší
objízdnou trasu využít. Oficiální objízdná trasa pro ostatní dopravu vede přes Raspenavu a
Oldřichovské sedlo.
Současná pravidla nastavená starostou obce vylučují z užívání kratší objízdné trasy
provozovatele motorových vozidel, kteří dle mého názoru mají stejné právo mít povolení,
jako výše zmínění.
Rozšířením počtu držitelů povolení přispěje i k dodržování nastavených pravidel i ke
spravedlivém vymáhání jejich dodržování.
Takto bude možné opravdu vyloučit veškerou dopravu, která na průjezd nemá nárok.
Rozprava – R. Šarapatka – okomentoval důvody, které ho vedly k předložení tohoto návrhu
na rozšíření okruhu oprávněných žadatelů.
D. Raška – dotaz, zdali to někdo konzultoval s nadřízenými orgány jako je např. Magistrát
města Liberce nebo odbor dopravy LK a tak pod. Na to přeci musí existovat zákon, který je
nutno dodržovat.
J. Hušek – vyslovil domněnku, že by restrikce měla být určena k zamezení tranzitní dopravy a
ne proti občanům obce.
J. Vávrová – vyjádřila názor, že je sice hezké, že se na toto téma diskutuje, ale je nutné též
znát názor starosty obce, čímž ho vyzvala k vyjádření na toto téma. K tomu se J. Tichý
vyjádřil slovy: V prvé řadě je skutečnost, že povolenky vydává Obecní úřad Oldřichov
v Hájích, což je v tomto případě správní orgán a nejsem si jist, zda je přípustné, aby
zastupitelstvo obce usnesením nařizovalo, jak má správní orgán postupovat. Dále jsem si
vědom skutečnosti, že jsem jako starosta obce nejvyšším představitelem správního orgánu a
jsem tedy za ta rozhodnutí odpovědný v plné výši. Znamená to tedy, že i když bude toto
usnesení zastupitelstvem přijato, tak pozastavím jeho účinnost do doby přezkoumání
nadřízeným orgánem. V případě, že bychom vydávali povolenky dle návrhu pana Šarapatky,
tak potom nevidím smysl umístnění těchto zákazových značek. Právě umístnění těchto značek
je z důvodu, abychom měli možnost regulace dopravy na souběžných místních komunikacích,
které nejsou stavěny na plný obousměrný provoz a máme tak možnost zlepšit BESIP. Za
tímto názorem si stojím už jenom z důvodu ochrany těch obyvatel obce, které podél těch
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dotčených místních komunikací bydlí a budou trpět zvýšeným provozem jenom proto, že jiní
obyvatelé stejné obce nechtějí slevit ze svých návyků ani v případě, že se jedná o stavbu pro
zlepšení bezpečnosti všech obyvatel obce. Povolenky jsou vydávány všem, kteří potřebují
k uspokojení základních životních potřeb služby poskytované ve spádové obci Mníšek jako
např. Zdravotní středisko, Základní a Mateřskou školu, Poštovní úřad apod. Ostatní holt musí
využít řádnou objízdnou trasu.
USNESENÍ č.
ZO projednalo a schvaluje upravená pravidla pro vydávání Povolení obecního úřadu pro
vjezd na obecní komunikace po dobu Humanizace průtahu obcí Oldřichov v Hájích. Na
povolení mají nárok tito provozovatelé motorových vozidel:
 s trvalým pobytem v obci Oldřichov v Hájích – (bez omezení počtu vozidel)
 majitel nemovitosti – rekreačního objektu v obci Oldřichov v Hájích – max. 2
vozidla.
 kteří v Oldřichově v Hájích trvale žijí, i když zde nemají trvalý pobyt – max. 1
vozidlo
 kteří v Oldřichově v Hájích jsou hosty rekreačního zařízení. Pouze na dobu pobytu.
 kteří v Oldřichově v Hájích pravidelně pečují o občany s trvalým pobytem, nebo ty,
kteří zde trvale žijí – max. 1 vozidlo
Trvale žijící se prokážou čestným prohlášením majitele nemovitosti.
Hosté se prokazují čestným prohlášením majitele pronajímatele (majitele nemovitosti) vč.
uvedení termínů pobytu.
Osoby pečující se prokážou čestným prohlášením osoby, o kterou pečují.
Pro: 3
Proti: 1
Zdržel se: 1
Usnesení nebylo přijato.
Bod 7 – Diskuse a závěr:
 J. Tichý – informoval zastupitele o tom, že se mu i přes časovou tíseň podařilo
v termínu zajistit podání žádosti o dotaci na projekt úprav parku u OÚ dle projektu
manželů Klápšťových, ale bohužel altán, který je součástí projektu, není uznatelnou
položkou dotačního programu SZIF prostřednictvím MAS Podještědí.
 J. Vávrová – dotaz na personální změnu v místním obchodě. J. Tichý odpověděl, že se
jedná o postoupení smlouvy za stejných podmínek se souhlasem Obce OvH, který
vydal. Celý postup konzultoval s právníkem obce, a ten prověřil, že je takovýto postup
možný a všechny dokumenty k tomu potřebné připravil. J. Tichý doplnil informaci, že
takto se rozhodl postupovat, protože by současná nájemkyně stejně skončila a chtěl
zabránit, že by v tento čas byla obec bez prodejny, tedy alespoň po dobu průběhu
nového výběrového řízení. Současná smlouva má platnost ještě dva roky, a kdyby byla
ze strany obce nespokojenost s provozem obchodu, tak nemusí smlouvu prodlužovat.
 J. Vávrová – dotaz, zdali starosta již řešil černou skládku na Pilách? J. Tichý
odpověděl, že od doby zaslání výzvy na Lesy ČR se nikdo neozval a ani on tu výzvu
neurgoval. J. Vávrová požádala starostu, aby výzvu urgoval.
 P. Bílkovská – dotaz, proč stále nesvítí světlo u jejich domu a proč je nikdo
neinformoval, že se bude u jejich domu vyměřovat. J. Tichý odpověděl, že nesvítící
světlo správci VO hlásil a neumí si vysvětlit, proč ještě nebo opět nesvítí. Připustil
možnost, že se jedná o další závadu po opravě, a že bude správce urgovat. Na dotaz o
informovanosti uvedl, že za Obec OvH zadal zaměření výškopisu a polohopisu u
geodetické firmy a nepředpokládal, že příslušný geodet bude k zaměření potřebovat
vstup na jejich pozemek, což se domnívá, že geodeti mají oprávnění ke vstupu na cizí
pozemky při výkonu svého povolání, ale není si tím jist. Slíbil, že zjistí, jak má
probíhat správný postup.
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 A. Bílkovská – upozornila na střet zájmů starosty obce, protože starosta obce je
současně členem správní rady společnosti Suchopýr a obec chce panu Hromádkovi
prodat pozemek. J. Tichý odpověděl, že to je pravda, že se tím ani netají, ale střet
zájmu nevidí v ničem, protože o žádném prodeji pozemku ZO nepřijímalo žádné
usnesení, tudíž nemohlo dojít ke střetu zájmů. V případě, že by se usnesení v tomto
případě přijímalo, tak by se hlasování neúčastnil.
 J. Hušek – informoval členy ZO a přítomnou veřejnost, že se na území obce Oldřichov
v Hájích vyskytla přítomnost smečky vlků, což není důvod k žádné panice, ale
chovatelé psů, kteří neodpovědně vypouštějí své psi na volno, by se měli mít na
pozoru.
Zapsal:

Jaromír Tichý

…….…………………………………

Správnost zápisu ověřili:

Petr Martínek

………………………….……………

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

…………………
Jaromír Tichý
starosta obce

Pozn.: * kurzíva – text doplněný ověřovateli.
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