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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích 
 
Datum jednání:   27. 4. 2021 
Místo jednání:   Sál restaurace BESEDA v Oldřichově v H. 
Začátek jednání:   18.00    Konec jednání:   20.52       
Počet přítomných členů ZO: 7    Omluveni:      0 
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) Rozpočet obce na rok 2021 
3) Navýšení pokladní hotovosti 
4) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4018058/VB/03  
5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti ELMOS 
6) Žádost Nadace Ivana Dejmala 
7) Smlouva o věcném břemeni – vedení inženýrských sítí  
8) Dostavba prodejny Oldřichov v Hájích 
9) VZ na akci – Dostavba prodejny Oldřichov v Hájích 
10) VZ na akci – Rekonstrukce MK k zastávce ČD 
11) Žádost o vyjádření k odkupu 
12) Domovní řád 
13) Různé 
14) Závěr 

 
Doplnění bodů jednání: 
 
Nebylo navrženo doplnění ani změna programu. 
Hlasování o 
programu jednání Pro:  7 Proti:  0 Zdržel se: 0 

 
Bod 1 – Zprávy KV + FV: 
Předkládají předsedové výborů  
Důvodová zpráva – V uplynulém období neproběhlo jednání KV ani FV.  
 
Bod 2 –  Rozpočet obce na rok 2021: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh schodkového 
rozpočtu na rok 2021 v celkové výši 19 628 787,91Kč.  
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Návrh rozpočtu na rok 2021 byl projednán ve finančním výboru obce a řádně zveřejněn na 
úřední desce obce v termínu od 24.3.2021  do 9.4.2021. Do dnešního dne nebyla předložena 
k rozpočtu obce žádná připomínka. 
Rozprava – Mgr. R. Šarapatka – dotazy k vysvětlení některých položek rozpočtu. J. Tichý 
odpověděl, že k vysvětlování významu položek rozpočtu je určena lhůta pro zveřejnění 
návrhu rozpočtu a ne projednávání jeho schválení. Přesto však dotazy zodpověděl. 
USNESENÍ č. 25/4/2021  
ZO projednalo a schvaluje schodkový rozpočet obce Oldřichov v Hájích na rok 2021 
v celkovém objemu 19 628 787,91Kč příjmů (12 840 494,00,-Kč příjmů a financování 
převodem zůstatku z roku 2020 ve výši 6 788 293,91Kč) a v celkovém objemu výdajů 19 
628 787,91Kč (18 628 779,91Kč výdajů a financování – splátka úvěru ve výši 1 000 
008,00Kč). 

Pro: 5 Proti: 2 Zdržel se: 0 
 
Bod 3 – Zvýšení pokladní hotovosti: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – S ohledem na nárůst cen a skutečnost, že stále mnoho místních občanů 
upřednostňuje platbu poplatků v hotovosti v pokladně Obecního úřadu OvH je nutné 
k dodržení účetních předpisů navýšit tuto schválenou pokladní hotovost. 
Rozprava – Mgr. R. Šarapatka – dotaz na význam tohoto limitu pokladní hotovosti.  
USNESENÍ č. 26/4/2021  
ZO projednalo a schvaluje navýšení pokladní hotovosti Obce Oldřichov v Hájích na 50 
000,-Kč. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 4 – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4018058/VB/03: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Jedná se o kabelové vedení NN v komunikaci k farmě Urban pro nové 
RD na pozemcích 153/8 a 148/9 v k.ú. Oldřichov v Hájích. V trase je i příprava pro budoucí 
rozšíření VO v této lokalitě. 
Rozprava – Mgr. R. Šarapatka – dotaz, o jakou lokalitu se přímo jedná, protože to 
z přiloženého snímku není zřejmé. 
p. Svatuška – dotaz, zdali bude smyčka s veřejným osvětlením uzavřena a doplněno osvětlení 
v celé lokalitě Na Lukách. 
USNESENÍ č. 27/4/2021  
ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-
4018058/VB/03 s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405 02 Děčín, Teplická 874/8, IČ 
24729035, zastoupené RYDVAL-ELEKTRO s.r.o., se sídlem plk. Truhláře 114, 512 51 
Lomnice nad Popelkou, IČ: 25298194 ke stavbě zařízení distribuční soustavy – zemní 
kabelové vedení NN na pozemkové parcele č. 153/2 v k.ú. Oldřichov v Hájích. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 5 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Jedná se o kabelové vedení NN v komunikaci ke hřbitovu pro plánovaný 
RD na pozemku p.č. 558/5 v k.ú. Oldřichov v Hájích. 
Rozprava – J. Šťastná – upozornila na možnou chybu v čísle pozemku, protože ho v katastru 
nemohla najít, což je možné i v případě, že se jedná o novou parcelu tvořenou GP. J. Tichý 
odpověděl, že správnost čísla parcely prověří. 
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USNESENÍ č. 28/4/2021  
ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 
služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405 02 Děčín, Teplická 874/8, IČ 24729035, 
zastoupené ELMOS s.r.o., se sídlem Ševčíkova 982, 460 06 Liberec, IČ: 47780126 ke stavbě 
zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN na pozemkové parcele č. 2137/2 
v k.ú. Oldřichov v Hájích. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 6 – Žádost Nadace Ivana Dejmala: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Nadace Ivana Dejmala podala žádost o finanční podporu projektu 
ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji. 
Rozprava – Mgr. R. Šarapatka – k tomuto bodu podotkl, že projekt nemá přímé dopady na 
naši obec a nedoporučuje podporu schvalovat. 
J. Tichý – doplnil, že je téhož názoru. 
USNESENÍ č.   
ZO projednalo a schvaluje finanční podporu Nadace Ivana Dejmala na ekologickou 
výchovu dětí LK. 

Pro: 1 Proti: 5 Zdržel se: 1 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Bod 7 – Smlouva o věcném břemeni – vedení inženýrských sítí: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – předkladatel J. Tichý k tomuto bodu sdělil, že z důvodu karantény 
právního zástupce obce nebylo časově možné připravit do dnešního jednání návrh smlouvy, a 
tudíž tento bod navrhuje stáhnout z projednávání. 
 
Bod 8 – Projekt Dostavba prodejny Oldřichov v Hájích: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Na základě předchozích jednání ZO byla dokončena projektová 
dokumentace na úpravu prodejny ZO, která byla vyvolána potřebou vycházející ze 
současných předpisů veterinární správy k provozovně jednoho z dlouhodobých nájemců 
nebytových prostor fa J&F Plus s.r.o. Stavba je dle předložené dokumentace povolena 
příslušným stavebním úřadem. V příloze je i zpracovaný podrobný položkový rozpočet, dle 
kterého je možné realizovat stavbu na dvě části. 
Rozprava – J. Šťastná – sdělila, že s návrhem od prvopočátku nesouhlasí, že navrhovali 
levnější řešení. O dokončení v této podobě se řádně nehlasovalo. Zpochybnila rozpočtovanou 
výši ceny projektu 4 mil. korun včetně DPH. Do komise pro výběr nejvhodnějšího uchazeče 
nechce být navržena z důvodu, že s tímto nechce mít nic společného. Kdo vlastně tento záměr 
schválil? 
p. Ryška – dotaz, kolik vynáší tato budova na nájemném měsíčně a zdali se tato investice 
někdy navrátí? J. Tichý odpověděl, že neví přesnou částku, ale jedná se přibližně o cca 10 
tisíc měsíčně. 
Mgr. R. Šarapatka – námi navrhovaná vestavba je reálná. Jana to řekla dobře, že by to bylo 
daleko levnější. 
Mgr. J. Vávrová – o projektu v této podobě nebylo nikdy řádně hlasováno. *Neexistuje k tomu 
žádné usnesení. O této skutečnosti jsem telefonicky hovořila i se starostou.  
J. Tichý – všechny námitky okomentoval tím, že neoficiální hlasování, které sama J. Vávrová 
iniciovala, a ze kterého vzešlo jasně, že varianta s pouhou vestavbou nemá většinu, považoval 
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za schválení projektu v navržené variantě projektantem, tzn. v předložené podobě. Beztak i to 
přineslo jen a jen více jak roční pozdržení.  
USNESENÍ č. 29/4/2021  
ZO projednalo a schvaluje realizaci projektu „Dostavba prodejny Oldřichov v Hájích“ dle 
zpracované projektové dokumentace Projektovým atelierem David.    

Pro: 4 Proti: 3 Zdržel se: 0 
 
Po hlasování Mgr. Šarapatka pronesl: Gratuluji pánové. Hajzly za dvaapůl milionu. To 
zveřejním a jmenovitě! 
 
Bod 9 – VZ „Dostavba prodejny Oldřichov v Hájích“: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Na základě předchozího jednání a v souladu s rozpočtem obce na rok 
2021 předkládá starosta obce zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na VZ Dostavba 
prodejny Oldřichov v Hájích – SO 701 – stavební část. Současně navrhl oslovení těchto 
firem: CL-Evans, Syban, a Stavo- servis. Dále navrhl do komise pro posouzení nejvhodnější 
nabídky vyjma sebe pana místostarostu P. Martínka a M. Hodače.  
Rozprava – Nebyl vnesen žádný dotaz ani připomínka. 
USNESENÍ č. 30/4/2021  
ZO projednalo a schvaluje zadávací dokumentaci na VZ Dostavba prodejny Oldřichov 
v Hájích, SO 701 – stavební část. 
Současně schvaluje přímé oslovení těchto firem: 
CL-EVANS sro, Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa, 
SYBAN sro, stavební společnost, 28. října 60/44, 460 01 Liberec 7, 
STAVO-SERVIS, Michelský vrch 73/36, 460 14 Liberec 14 
a do komise pro posouzení nejvhodnější nabídky schvaluje: 
Jaromíra Tichého, Petra Martínka a Martina Hodače.  

Pro: 4 Proti: 3 Zdržel se: 0 
 
Bod 10 – VZ „Rekonstrukce MK k zastávce ČD, SO 401 - Chodník“: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – V souladu se schváleným záměrem z předchozího jednání ZO o podání 
žádostí o dotace na jednotlivé akce předkládá starosta obce k projednání zadávací 
dokumentaci na veřejnou zakázku Rekonstrukce místní komunikace k zastávce Českých drah, 
a to na část chodníku, která je v nejhorším stavu a máme k její realizaci připravenou dlažbu 
z rekonstrukce silnice, která proběhla v předchozích dvou letech. Současně navrhuje do 
hodnotící komise vyjma své osoby místostarostu P. Martínka a J. Šťastnou.  
Rozprava – J. Šťastná podotkla, že pokud se budou jednání komisí časově shodovat tak, že 
přenechá své místo panu Hodačovi. J. Tichý odpověděl, že je na jejím rozhodnutí. 
USNESENÍ č. 31/4/2021  
ZO projednalo a schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce MK 
k zastávce ČD, SO 401 – Chodník“. Současně schvaluje přímé oslovení těchto firem: 
SILKOM spol.sro, Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant, 
STRABAG a.s., Gen. Svobody 77, 460 01 Liberec, 
Integra stavby a.s., Hrádecká 156, 460 01 Liberec 33 - Machnín 
A do komise pro otevírání k posouzení nejvhodnější nabídky jmenuje: 
Jaromíra Tichého, Petra Martínka a Martina Hodače. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Bod 11 – Žádost o vyjádření k odkupu: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Ředitelka společnosti Suchopýr z.s. zaslala k projednání ZO žádost o 
odkoupení částí pozemků v bývalém areálu Panelárny v Oldřichově v Hájích. Žádost byla 
doložena popisem záměru činnosti a orientačním zákresem. 
Rozprava – J. Šťastná – se v souvislosti s tímto bodem dotazovala starosty, zda ještě je 
členem správní rady Suchopýru, A pokud tam již není, tak proč? J. Tichý odpověděl, že se na 
žádné činnosti společnosti Suchopýr přímo nepodílel, a tak požádal o výmaz z rejstříku 
vedení společnosti. 
*J. Vávrová podotkla, že ještě v říjnu, kdy se odprodej pozemků v bývalé panelárně 
společnosti Suchopýr projednával, a nebyl schválen, J. Tichý byl ve správní radě Suchopýru. 
V listopadu ho v ní vystřídal pan Hromádka. 
J. Šťastná dále uvedla, že nedávno mluvila s A Hlídkovou v Ekocentru, a že na její dotaz kam 
půjdou, když opouštějí Ekocentrum a ona mi sdělila, že naproti do panelárny, takže s tím 
automaticky už počítají, aniž by ještě došlo ke schválení zastupitelstvem. 
p. Ryška – přednesl vyjádření, že navržený projekt považuje za záměr proti Ekocentru, tzn., 
že kdo zvedne ruku pro Suchopýr, je proti zájmům obce. Je to v rozporu s dobrými mravy, 
protože Obec OvH nepotřebuje nic prodávat. 
M. Hodač – Ano. Počítám s tím, že do toho půjde Suchopýr a divím se, proč tedy již tehdy 
nedošlo k zamítnutí, ale pouze o odklad rozhodnutí.  
P. Martínek – sdělil, že s prodejem pozemku nevidí žádný problém, a že ještě není zcela 
jasné, zda ho koupí Suchopýr nebo se najde jiný zájemce. 
Pí Uhrinová – přednesla pochybnost o tom, v čí zájmu je dostat Suchopýr z Ekocentra zdali 
Obce či někoho jiného? A v čem je rozdíl mezi činností Suchopýru a Ekocentra? 
J. Hušek – shrnul dosavadní diskusi a upřesnil, že ve společnosti Ekocentrum jsou tři 
zakladatelé: Kraj, Obec a Suchopýr. Kraj a Suchopýr nejsou schopni najít shodu v řízení 
společnosti, a tak ustoupili a tím vše začalo. Došlo k dohodě o přijetí memoranda, ze kterého 
vyplývá odchod Suchopýru z areálu Ekocentra i ze společnosti jako zakladatel včetně 
vypořádání třetinového podílu. Suchopýr ale potřebuje zůstat v obci a tudíž hledá prostor pro 
své zázemí. O tom, že by měl zájem vybudovat i infocentrum AOPK se jedná, ale není ještě 
nic konkrétního domluveno. 
p. Uhrin – vyjádřil nepochopení, proč chtějí tento díl pozemku, a že měl jednou střet s p. 
Hromádkou, který mu byl nepříjemný. 
Pí Landsmanová – k tomuto bodu sdělila, že chodí se psem na procházky a nyní, že musí 
pozemek AOPK obcházet, protože je oplocený. Vyzvala zastupitele, aby se neunáhlovali. 
J. Hušek – na tuto připomínku reagoval. Uvedl, že Suchopýr má na tento pozemek řádnou 
nájemní smlouvu k účelu pastviny pro ovce, a tak je oplocení v souladu s určením. To se nedá 
nic dělat.  
M. Hodač – doplnil: Taky tam chodím na ryby a právě proto si myslím, že budoucí vlastnictví 
Suchopýru by mě spíše zaručovalo, že tomu tak zůstane. 
Mgr. J. Vávrová – vznesla dotaz, kolik činí odhad společnosti Ekocentrum. Jaká je výše jedné 
třetiny pro Suchopýr a kdo to bude platit. J. Tichý odpověděl, že ještě žádný odhad neproběhl 
a tudíž se o vyplacení podílu ještě nejednalo. 
J. Šťastná – vznesla připomínku, že starosta předkládá schválení příspěvku pro školku ve 
Mníšku schválení zastupitelstvu, a i když ho neschválí tak ho stejně dostanou. To je hrozné, 
co se tu děje. Děláte z nás pitomce. J. Tichý na tuto připomínku reagoval tak, že J. Šťastnou 
vyzval, aby uvedla konkrétní příklad, a nebo ať si ty nemístné narážky nechá, protože to je lež 
a nic takového se nikdy nestalo. 
Mgr. R. Šarapatka – přednesl dotaz, zda si dovedeme představit, že bude v Ekocentru někdo 
jiný jako zakladatel? Uvedl, že pro obec se jedná o strategický pozemek. 
J. Šťastná – opět navrhuje, aby zůstalo pouze u pronájmu. J. Hušek reagoval, že to není pro 
Suchopýr možné z hlediska výstavby nějakého zázemí. Dále uvedl, že pro AOPK není 
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pozemek po panelárně nijak významný z hlediska ochrany přírody a může se stát, že pokud se 
stane nepotřebným, tak půjde do dražby. K tomuto dodal p. Svatuška dotaz, co by se stalo, 
kdyby po té co prodáme pozemek, Suchopýr zanikl?  
p. Ryška – Radim má pravdu. Obec ten pozemek může někdy v budoucnu potřebovat. Obec 
nepotřebuje peníze. Ekocentrum ekonomicky nefunguje a Dolánky také. 
J. Šťastná – uvedla, že Suchopýr za sebou zanechává nefungující firmy a my máme čas si to 
rozmyslet. Nejde mi to dohromady. 
p. Uhrin – zpochybnil chov ovcí, protože on má zkušenost, že choval ovce na rozloze 8000m2 
a neměli co žrát. 
Mgr. J. Vávrová – opět dotaz, jak bude financováno vyrovnání se Suchopýrem při jejich 
odchodu ze společnosti? 
p. Duda – hovořil o komunikacích, které vedou skrze areál a v jeho okolí. Zdali je obec 
nebude v budoucnu potřebovat? Jak řeší pozemky AOPK v rámci pozemkových úprav? 
*J. Vávrová řekla, že Obec rozhodně nemá povinnost zajistit Suchopýru nové prostory a 
vyjádřila podiv nad tím, že Suchopýr nemá náhradní řešení.  
Dále ještě proběhla všeobecná diskuse k danému tématu zastupitelů i přítomných z řad 
veřejnosti, ze které vzešla dohoda o změně usnesení na návrh o nehlasování. 
USNESENÍ č. 32/4/2021  
ZO projednalo a schvaluje v dnešním jednání nehlasovat o návrhu prodeje částí 
pozemkových parcel č. 232/2, 2100/1 a st.p.č. 429 v k.ú. Oldřichov v Hájích. 

Pro: 4 Proti: 2 Zdržel se: 1 
 
Bod 12 – Domovní řád: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – V návaznosti na již schválená kritéria pro přidělování bytů ve vlastnictví 
obce OvH předkládá starosta obce Domovní řád pro objekty ve vlastnictví Obce Oldřichov 
v Hájích. 
Rozprava – Mgr. J. Vávrová – zpochybnila ustanovení o zákazu odkládat jakékoli předměty 
ve společných prostorách jako např. pod schody nebo chodbách. J. Tichý odpověděl, že by se 
mu samotnému nelíbilo, aby přeskakoval nějaké tříkolky apod. při cestě domů. Od toho jsou 
úložné prostoru k bytům. I z hlediska výskytu nebezpečí, např. požáru, by měly být ústupové 
cesty bez překážek. Mgr. R. Šarapatka tuto myšlenku potvrdil. 
USNESENÍ č. 33/4/2021  
ZO projednalo a schvaluje předložený Domovní řád. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 5 – různé: 
 
a) Smlouva o svozu a likvidaci komunálního odpadu 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Na podnět místostarostky obce Mníšek se zástupci obcí Mníšek, Nová Ves a 
Oldřichov v Hájích začali zabývat současnými platnými smlouvami na svoz a likvidaci 
komunálních odpadů. U všech obcí jsou původní smlouvy datovány mezi lety 2001 až 2003 a 
neodpovídají dnešním požadavkům jednotlivých obcí, které sice současná svozová firma plní, 
ale bez smluvního ujednání. Ve snaze vysoutěžit co nejlepší podmínky pro tuto službu je 
navrženo do výběrového řízení spojení našich tří obcí, ze kterého vyplynou tři samostatné 
smlouvy dle konkrétního požadavku jednotlivých obcí. 
Rozprava – Mgr. R. Šarapatka – vyjádřil pochybnost s tímto postupem a navrhl, zda by se 
mikroregion neměl raději vybrat vlastní cestou a pořídit si vlastní techniku. J. Tichý uvedl, že 
s tímto řešením nebudou kolegové z obcí Mníšek a Nová Ves souhlasit. 
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J. Duda – potvrdil slova starosty a uvedl, že to tak mají v Rynolticích, kde starosta obce již též 
není přesvědčen o správnosti tohoto kroku. 
USNESENÍ č. 34/4/2021  
ZO projednalo a bere na vědomí na vědomí záměr Mikroregionu Jizerské podhůří zadat u 
dodavatele zpracování a organizaci výběrového řízení na dodavatele služba pro svoz a 
likvidaci komunálních odpadů.  

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
b) VZ „Oldřichov v Hájích – dopravní automobil“ 
Předkladatel místostarosta obce P. Martínek 

Důvodová zpráva – Obec Oldřichov v Hájích v souladu s předchozím usnesením ZO podala 
žádost o finanční spoluúčast na pořízení dopravního automobilu pro potřeby SDH Oldřichov 
v Hájích. Žádost byla podpořena MV GŘ HZS ČR částkou 450 000,-Kč a současně bude 
v těchto dnech vypsán dotační program LK pro tyto účely, kde můžeme žádat o dalších 300 
000,-Kč, viz příloha. 
Rozprava – Mgr. R. Šarapatka – navrhl, aby došlo ke změně názvu zakázky. P. Martínek 
odpověděl, že se jedná o terminologii IZS, ze které vycházejí, a takto se jmenují všechny 
zakázky tohoto typu. 
USNESENÍ č. 35/4/2021  
ZO projednalo a schvaluje zadávací dokumentaci na VZ „Oldřichov v Hájích – dopravní 
automobil“ a schvaluje oslovení těchto tří firem: 
Auto Trutnov, s.r.o., IČ: 25931270, Krkonošská 566, 541 01 Trutnov, 
THT Polička s.r.o., IČ: 46508147, Starohradská 316, 572 01 Polička, 
Požární bezpečnost, s.r.o., IČ: 27660940, Královský vršek 3545/42, 586 01 Jihlava 
Současně jmenuje členy komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nejvhodnějších nabídek 
J. Tichého, P. Martínka a Ing. Terezu Šíchovou. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
c) Žádost o finanční příspěvek pro MŠ Mníšek 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Zastupitelstvo obce obdrželo žádost o příspěvek na balíčky pro 
předškoláky v MŠ Mníšek. 
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
USNESENÍ č. 36/4/2021  
ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek pro ZŠ a MŠ Mníšek, p.o., se sídlem 
Oldřichovská 198, 46331 Mníšek ve výši 6 000,-Kč k zakoupení balíčků pro předškoláky. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
d) Náves – návazné akce 
Předkladatel Mgr. R. Šarapatka 
Důvodová zpráva – Předmětem veřejné zakázky/dotace nebyly výše uvedené aktivity a 
výstavba altánu. 
Vyčištění požární nádrže, opravy trhlin a hlavně vpustního a výpustního potrubí je vhodné 
spojit do jedné akce, když se na místě bude pohybovat technika a pracovníci. Za tyto 
vícepráce bude mít dodavatel nárok na příslušnou odměnu.  
Před zahájením prací bude potřeba nádrž vyčistit, abychom ji stavebníkovi předali čistou. 
V této věci se s důvěrou obracím na náš SDH. S Petrem Martínkem jsme to již projednávali. 
Záměr vybudování veřejného ohniště představila již na jednom z podzimních zastupitelstev 
Zuzana Uhrinová ze spolku Živo v Hájích. Pro zajištění materiálu již Obec má ve sběrném 
dvoře složené kamenné kostky a ze silnice sebraný posyp – drobné kamenivo. 
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Bude se jednat o hliněnou díru o průměru 1,2 m pro ohniště samotné s prstencem kamenné 
dlažby do kruhu o celkovém průměru až 5 m. Ohniště je navrženo kousek od stávající 
ohnišťové skruže blíže k místu, kde se pálí vatry na Čarodejnice, a to tak, aby oheň i dlažba 
nebyla pod korunami stromů. A zároveň aby ohniště s dlažbou nezasahovalo do dráhy pro 
hasičské soutěže. Vytipované místo je již vyznačeno kolíky. Jeho poloha se může ještě 
upravit. 
Vatra na Čarodejnice se může posunout dále do křoví, aby mohl oheň hořet na obou místech 
zároveň a neupekl s buřty i opékající. 
Obec má již připravené k zasazení 2 lípy, pro které byly společně s architekty vytipovány 2 
lokality. Jedna za úřadem u pomníku, tak, aby byla v budoucnu nepřekážela rozšíření 
obecního úřadu. 
Druhá lípa bude vysazena za požární nádrží. Obě místa jsou již vyznačena kolíky.  
Místo u pomníku za obecním úřadem doznalo oproti původním plánům rekonstrukce silnice 
pár změn. Především se posunula autobusová zastávka a silnice se rozšířila blíže k pomníku, 
proto je tak zasazen do svahu. Plánované schody na zastávku tedy nemají smysl. Naopak tyto 
schody, resp. šlapáky má smysl udělat u mostu, kde si to lidé zkracují na louku. 
K pomníku by měl vést přístupový chodník a na místo by se mohla umístit i lavička. Svah za 
pomníkem navrhli architekti osázet nízkými křovinami, tak, aby pomník dostal důstojné 
pozadí. 
Rozprava – J. Tichý – navrhl počkat s realizací ohniště po stavbě chodníku k zastávce ČD 
z důvodu obavy o dostatku dl. kostek. 
pí. Pospíšilová – připomněla, že úprava před pomníkem snad už byla v projektu návsi, takže 
není třeba dělat jiné návrhy.  
USNESENÍ č. 37/4/2021  
ZO projednalo a schvaluje záměr opravy vpustního potrubí, betonové vany a výpusti 
nádrže. Před předáním staveniště zajistí SDH Oldřichov v Hájích vyčištění betonové vany o 
nánosu listí a bahna. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 
 
USNESENÍ č. 38/4/2021  
ZO projednalo a schvaluje záměr úpravy okolí pomníku za budovou obecního úřadu a 
pověřuje Radima Šarapatku přípravou změny projektu. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 
 
 
e) Mostní váha  
Předkladatel starosta obce 
Důvodová zpráva – starosta obce seznámil zastupitele s dlouho očekávanou nabídkou na 
dodávku mostní váhy do sběrného místa obce. 
Rozprava – J. Tichý – doplnil, že nabídka za dodání váhy samotné je srovnatelná s cenou, 
kterou zjišťoval pan Šarapatka, ale po připočítání ceny dopravy, jeřábu a montáže včetně 
dalšího příslušenství je téměř dvojnásobná. Váhu však potřebujeme. 
USNESENÍ č. 39/4/2021  
ZO projednalo a schvaluje nákup mostní váhy dle nabídky společnosti Vamont Liberec. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 6 – Diskuse a závěr: 
 

 P. Ryška – dotaz, zdali by bylo možné opravit část komunikace ke hřbitovu v úseku, 
kde byly prováděny zemní práce na přípojkách. J. Tichý odpověděl, že se ještě letos 
bude dělat přípojka NN pro pana Špulku a pak bude povrch uveden do pořádku.          



ZZZÁÁÁPPPIIISSS   ZZZEEE   ZZZAAASSSEEEDDDÁÁÁNNNÍÍÍ   ZZZAAASSSTTTUUUPPPIIITTTEEELLLSSSTTTVVVAAA   OOOBBBCCCEEE OOOLLLDDDŘŘŘIIICCCHHHOOOVVV   VVV   HHHÁÁÁJJJÍÍÍCCCHHH  

   

 
  

9

 J. Šťastná – vznesla požadavek na uvádění konkrétnějšího programu jednání ZO.  
 Pí Raisrová – dotaz, zdali se již něco dělalo s veřejným osvětlením.        

 
 

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

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

 
 
 
 
 

………………… 
Jaromír Tichý 
starosta obce 

 
 

Pozn.: * kurzíva – text doplněný/upravený ověřovatelem Mgr. J. Vávrovou 
 
 


