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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích 
 
Datum jednání:   29. 3. 2021 
Místo jednání:   Sál restaurace BESEDA v Oldřichově v H. 
Začátek jednání:   18.00    Konec jednání:  20.10        
Počet přítomných členů ZO: 5    Omluveni:      2 
Neomluveni:    0    Hosté:       0  
 
Starosta obce provedl uvítání a zahájení jednání ZO. Dále jmenoval zapisovatele Václava 
Knespla a ověřovatele zápisu Petra Martínka a Mgr. Jiřinu Vávrovou. 
Starosta obce konstatoval, že na základě presenční listiny ZO je přítomna nadpoloviční 
většina členů ZO a tudíž je zasedání usnášení schopné. 
Program jednání: 

1) Zpráva KV + FV      
2) Smlouva pro umístnění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování 
3) OZV č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
4) Zápis do kroniky obce za rok 2020 
5) Různé 
6) Závěr 

 
Doplnění bodů jednání: 
Nebylo navrženo doplnění ani změna programu. 
Hlasování o 
programu jednání Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
Bod 1 – Zprávy KV + FV: 
Předkládají předsedové výborů  
Důvodová zpráva – V uplynulém období neproběhlo jednání KV a byla předložena pouze 
zpráva FV. 
Rozprava – J. Tichý – z důvodu nepřítomnosti předsedy FV M. Hodače přednesl zápis 
z jednání FV. 
USNESENÍ č. 16/3/2021  
ZO projednalo a bere na vědomí předloženou zprávu Finančního výboru. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 2 –  Smlouva o umístnění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozu: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Zástupce společnosti Zásilkovna s.r.o. oslovil Obec OvH s nabídkou na 
umístnění tzv. Z-Boxu pro výdej zásilek pro občany obce. S ohledem na vzrůst tohoto druhu 
obchodu je jistě takováto služba v obci vítána a přispěje ke zlepšení služeb občanům obce.  
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
USNESENÍ č. 17/3/2021  
ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o umístnění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování 
se společností Zásilkovna s.r.o., se sídlem Praha 9, Lihovarská 1060/12. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Bod 3 –  OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – ZO projednalo návrh uvedené vyhlášky, která byla předložena odboru 
veřejné správy, dozoru a kontroly MVČR, kteří provedli posouzení návrhu OZV, jejichž 
připomínky jsou v předloženém znění zapracovány. 
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
USNESENÍ č. 18/3/2021  
ZO projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství.  

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 4 – Zápis do kroniky obce za rok 2020: 
Předkladatelka Mgr. J. Vávrová 
Důvodová zpráva – Členové zastupitelstva obce obdrželi od kronikářky Mgr. J. Vávrové 
v elektronické podobě a v dostatečném předstihu návrh zápisu do kroniky obce za rok 2020, 
tudíž byl prostor k podání případných připomínek. 
Rozprava – J. Tichý – připomínkoval, že na straně 25 je špatně uvedena adresa doplněného 
člena KV, protože tam namístě čísla popisného jsou pouze XXX, což J. Vávrová ihned 
vysvětlila, že je to uvedeno záměrně, a to z důvodu zákona o ochraně osobních údajů. 
USNESENÍ č. 19/3/2021  
ZO projednalo a schvaluje zápis do kroniky obce, který byl zpracován a předložen 
kronikářkou obce Mgr. Jiřinou Vávrovou bez připomínek. 

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1 
 
Bod 5 – různé: 
 
a) Linka bezpečí 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Starosta obce J. Tichý oznámil zastupitelům, že byla dnes doručena 
žádost zapsaného spolku Linka bezpečí o pokračování podpory ve formě finančního 
příspěvku ve výši 5 000,- Kč na rok 2021.   
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
USNESENÍ č. 20/3/2021  
ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek na rok 2021 ve výši 5 000,- Kč společnosti 
Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČ: 61383198. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
b) Revokace usnesení č. 72/8/2020 
Předkladatelka Mgr. J. Vávrová 

Důvodová zpráva – z důvodu stále přetrvávajících proti epidemiologických opatření v rámci 
vyhlášeného nouzového stavu vládou ČR navrhla J. Vávrová revokaci usnesení o odpuštění 
nebo snížení nájmů v nebytových prostorách Obce OvH. 
Rozprava – Všichni přítomní vyjádřili souhlas s návrhem. 
 
 
 
 
 
 
 



ZZZÁÁÁPPPIIISSS   ZZZEEE   ZZZAAASSSEEEDDDÁÁÁNNNÍÍÍ   ZZZAAASSSTTTUUUPPPIIITTTEEELLLSSSTTTVVVAAA   OOOBBBCCCEEE OOOLLLDDDŘŘŘIIICCCHHHOOOVVV   VVV   HHHÁÁÁJJJÍÍÍCCCHHH  

   

 
  

3

USNESENÍ č. 21/3/2021  
ZO projednalo a schvaluje revokaci usnesení č. 72/8/2020 a nové znění je: 
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje dočasné snížení nájmů nebytových prostor obce 
takto: 
J&F Plus, s.r.o.    od 1.3.2020 do 30.4.2021 – 100% 
Dien Nguyen Thi   od 1.5.2020 do 30.4.2021 – 50% 
Marcela Růžičková    od 1.3.2020 do 30.4.2021 – 100% 
Aleš Kukla    od 1.5.2020 do 30.4.2021 – 50% 
Royaleagle s.r.o. (kadeřnictví)  od 1.3.2020 do 30.4.2021 – 100% 
ZO dále pověřuje starostu obce uzavřením dodatků k jednotlivým nájemním smlouvám o 
dočasném snížení nájmů. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
c) Nákup dopravního automobilu pro SDH 
Předkladatel místostarosta obce P. Martínek 
Důvodová zpráva – Místostarosta obce P. Martínek předložil k projednání požadavek 
dotačního fondu, konkrétně podmínku o přijetí usnesení, že Obec OvH je připravena 
dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních 
zdrojů.   
Rozprava – J. Tichý – doplnil, že pro některé dotační programy nestačí, že je položka 
rozpočtována, ale vyžadují ještě zvlášť usnesení, což je tento případ. 
USNESENÍ č. 22/3/2021  
ZO projednalo a schvaluje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou plnění a poskytnutou 
dotací do plné výše z vlastních zdrojů na nákup dopravního automobilu pro SDH Oldřichov 
v Hájích. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
d) Nákup váhy na sběrný dvůr 
Předkladatel Mgr. R. Šarapatka 
Důvodová zpráva – Navrhovatel R. Šarapatka svůj návrh odůvodnil, že obsluha ve sběrném 
dvoře musí brát vše několikrát do rukou a že tím dochází ke zbytečnému čekání těch, co 
přivážejí odpady. 
Rozprava – J. Tichý – informoval o tom, že s nákupem této váhy náš rozpočet počítá již 
druhým rokem, ale oslovená liberecká firma, která se tímto oborem zabývá, není schopna 
poslat konkrétní nabídku. Z toho důvodu se ztotožňuje s tímto návrhem, ale musí se 
respektovat podmínka, že váha musí být v takovém stavu, aby se nechala ověřovat přesnost 
tzv. cejch a měli bychom také přihlížet na případnou dostupnost servisu.  
USNESENÍ č. 23/3/2021  
ZO projednalo a schvaluje záměr zakoupit do sběrného místa odpadů mostní váhu. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
e) Výběr dodavatele VZ – Náves Oldřichov v Hájích 
Předkladatel Mgr. R. Šarapatka 
Důvodová zpráva – V pátek 26.3.2021 v 10.01 hodin proběhlo zasedání komise pro otevírání 
obálek a posouzení nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku – Náves Oldřichov v Hájích, 
SO2 vodní nádrž, SO3 hatě, SO5 zídka pro posezení a SO6 mobiliář. Komise doporučuje ZO 
schválit smlouvu o provedení stavby s jediným uchazečem, tj. s fa 1ku1, s.r.o. 
Rozprava – J. Tichý upozornil, že smlouva může být podepsána až po nabití právní moci 
rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího uchazeče. 
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USNESENÍ č. 24/3/2021  
ZO projednalo výběr dodavatele veřejné zakázky – Náves Oldřichov v Hájích – fa 1ku1, 
s.r.o., se sídlem Hodkovická 52/52, 460 06 Liberec – Rochlice, IČ: 04465075 a schvaluje po 
uplynutí zákonem stanovených lhůtách uzavření smlouvy o provedení stavby s vybraným 
uchazečem.  

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 6 – Diskuse a závěr: 

 J. Tichý – informoval zastupitele, že na Obec OvH byla podána žaloba na ochranu 
vlastnického práva s návrhem žalobců na vydání předběžného opatření od manželů 
Eichlerových, které Okresní soud v Liberci vyhověl a vydal uvedené předběžné 
opatření o zákazu provádět na pozemku 409/3 v k.ú. Oldřichov v Hájích jakoukoliv 
údržbu, zejména zimní. Proti tomuto usnesení bylo Obcí OvH podáno v časném 
termínu odvolání. 

 Mgr. J. Vávrová - dotaz na posun událostí ve věci odvodnění kanálu pod viaduktem. J. 
Tichý odpověděl, že ještě žádnou informaci od ředitele KSS LK neobdržel, tudíž 
souhlasí s tím, aby Obec OvH započala s projektovou přípravou samostatně a osloví 
tedy případné projektanty.  

 Mgr. J. Vávrová – dotaz jménem L. Bartha na stav vedení optiky pro potřeby Obce 
OvH. J. Tichý odpověděl, že s panem Rybníčkem mluvil a dle jeho sdělení po 
dokončení propojení okolo žel. přejezdu bude páteřní trasa Obci OvH k dispozici. R. 
Šarapatka dodal, že má tutéž informaci, a navíc ještě i to, že fa smart cloud byla 
úspěšná v přiznání dotace na tuto akci, ale nemá ji písemně doloženou. 

 Mgr. J. Vávrová – dotaz, kdy se budou v obci uklízet kamínky po zimním posypu jak 
z chodníku, tak i ze silnice. J. Tichý odpověděl, že dle plánu správce silnic je 
předpokládaný termín 14 týden (po Velikonocích), a co se týká chodníku je termín 
závislý na opravě zametacího stroje Obce OvH, který je v současnosti na servisu.  

 Mgr. J. Vávrová – dotaz ve věci připomínky L. Raisrové ohledně špatného náklonu 
nového pouličního osvětlení?  J. Tichý odpověděl, že prozatím nic, protože se stále 
jedná o nedokončenou stavbu, která není ještě předána do užívání a dojde tedy ještě 
k nějakým úpravám v rámci stavby. Též dodal, že po minulém jednání, když odjížděl 
směrem domů, tak na rovince podél hřiště všechny nové světelné body vyzařovaly 
světelný kužel maximálně do krajnic silnice, a že tedy nechápe, jak mohou tak daleko 
ještě oslňovat? R. Šarapatka dodal, že se nejedná o přímé oslňování nýbrž o pocitové 
oslňování, protože jsou lampy vysoké a jsou vidět z větší vzdálenosti. Ještě doplnil, že 
pan Suchan má stále zájem se na toto téma sejít, a že s ním tedy domluví schůzku. 

 Mgr. J. Vávrová – oznámila, že se bude opět v obci pořádat akce „Ukliďme 
Oldřichov“, a že z důvodu vládních opatření navrhne zájemcům, aby úklid proběhl 
individuálně s tím, že budou moci účastníci po nějakou dobu odkládat odpady ve 
sběrném místě s nahlášením, že se jedná o odpad z této akce. J. Tichý souhlasil 
s podmínkou, že se bude jednat o kratší termín, např. v jednom týdnu, tj. středa a 
sobota. Současně na připomínku R. Šarapatky, že by měl být už v provozu i pondělní 
termín odpověděl, že pondělky jsou dle statistických údajů velmi málo využívané, a 
bude stát za uvážení je zrušit. R. Šarapatka navrhl tuto úpravu provést hned. Došlo 
tedy ke shodě, že pondělní termín sběrného dvora se s okamžitou platností ruší a 
odpady z akce Ukliďme Oldřichov bude možné odevzdávat v týdnu od 19. do 25.4. 
2021 dle provozní doby sběrného místa. 

 Mgr. R. Šarapatka – přednesl upřesňující informace k jeho již předchozímu návrhu na 
umístnění radarů v obci. Jeho informace doplnil p. Vávra o příkladu využití 
v Chrastavě a možnostech využití těchto dat pro policii. J. Tichý se k tomuto tématu 
vyjádřil, že jeho postoj je beze změn. Ještě jsme nedokončili obrovskou investici do 
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výstavby chodníků, které mají ochránit pěší provoz na silnici, a už je tady další návrh 
na další investice. Investice, které nemají návratu, protože výnosy z případných pokut 
jsou příjmem obce, která přestupky bude projednávat (pokud je vůbec bude 
projednávat), v našem případě Města Liberce. Vadí mu, že si Obce mají samostatně 
řešit nedostatky, které jsou v náplni jiných organizací. Začalo to Českou poštou, která 
zrušila svou pobočku v Oldřichově a Obec OvH ji má s prodělkem nahrazovat. Teď to 
pokračuje bezpečností silničního provozu, kterou by zase měla řešit Policie ČR. Proč 
máme z rozpočtu Obce OvH vynakládat prostředky na činnost, kterou by měli 
vykonávat jiné orgány. Mgr. R. Šarapatka dodal, abychom si alespoň vyslechli názory 
odborníků, kteří se v tomto oboru pohybují, a že je na středu domluvena 
videokonference. 

 R. Šarapatka – informoval zastupitele o možnosti řešení kontejnerových stání na 
tříděný odpad (barevných kontejnerů v obci) po vzoru některých okolních obcí a 
ukázal několik typů těchto stání. Informoval též o možných typech přístřešků na 
autobusových zastávkách. J. Tichý uvedl, že by typ přístřešku se zelenou střechou byl 
docela vhodným pro naši krajinu, a že by bylo vhodné to spojit dohromady, připravit 
jeden větší projekt a pokusit se využít některý z dotačních programů, které by tak 
zmírnily větší investici. 
 
 

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

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

 
 
 
 
 

………………… 
Jaromír Tichý 
starosta obce 

 
 

Pozn.: * kurzíva – text doplněný/upravený ověřovatelem  
 
 


