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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích 
 
Datum jednání:   21.6. 2021 
Místo jednání:   Sál restaurace BESEDA v Oldřichově v H. 
Začátek jednání:   18.00    Konec jednání:   19.17       
Počet přítomných členů ZO: 7    Omluveni:      0 
Neomluveni:    0    Hosté:       0  
 
 
Starosta obce jmenoval zapisovatele Václava Knespla a ověřovatele zápisu Petra Martínka 
a Mgr. Jiřinu Vávrovou. 
Dále 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) VZ „Dopravní automobil Oldřichov v Hájích“ 
3) VZ „Dostavba prodejny Oldřichov v Hájích“ 
4) VZ „Rekonstrukce MK k zastávce ČD“  
5) Různé 
6) 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 proběhlo pouze jednání FV. 
Rozprava – M. Hodač – k předložené zprávě doplnil krátký komentář. 
USNESENÍ č. 46/6/2021  
ZO projednalo a bere na vědomí  zprávu z jednání Finančního výboru bez připomínek. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 2 –  VZ „Dopravní automobil Oldřichov v Hájích“: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Na základě usnesení 34/4/2021 z předešlého jednání ZO byla zveřejněna 
výzva k podání nabídek na dodání dopravního automobilu pro potřeby SDH Oldřichov 
v Hájích. Hodnotící komise vybrala uchazeče firmu SAP, spol. s.r.o., kterého doporučila ZO 
ke schválení. 
Rozprava – P. Martínek a J. Tichý – doplnili informace z jednání komise týkající se počtu 5 
nabídek, z nichž museli být 3 vyloučeny pro nedodržení technických podmínek zadání. 
J. Kosek – dotaz, o jaký typ automobilu se jedná. 
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USNESENÍ č. 47/6/2021  
ZO projednalo a schvaluje výběr dodavatele veřejné zakázky „Dopravní automobil 
Oldřichov v Hájích“, kterým je na základě doporučení hodnotící komise firma SAP spol. 
s.r.o., se sídlem Snět 24, 257 68 Dolní Karlovice. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 2 
 
Bod 3 – VZ „Dostavba prodejny Oldřichov v Hájích“: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Na základě usnesení 30/4/2021 z předešlého jednání ZO byla zveřejněna 
výzva k podání nabídek na zhotovení dostavby prodejny Oldřichov v Hájích. Hodnotící 
komise vybrala uchazeče firmu L&P stavební, s.r.o., kterého doporučila ZO ke schválení. 
Rozprava – Mgr. R. Šarapatka – zopakoval svá tvrzení z předchozího jednání, že se jedná o 
drahou variantu bez dalšího přínosu, vyjma obestavěného WC pro personál prodejny potravin. 
J. Šťastná – vyjádřila souhlas s rekonstrukcí, ale mohl se upravit vstup do prodejny – 
výkladce, čímž by se nahradily skladové prostory zabrané pro nové WC. Dále se vyjádřila, že 
kdyby si nájemce udržoval ve skladu pořádek, tak je prostor dostatečný.  
M. Hodač – zopakoval, že s vestavbou WC do prostoru skladu potravin většina zastupitelů 
nesouhlasila, tak proč se stále tato varianta uvádí. Dále vyjádřil názor, že přece všichni 
chceme zachovat prodejnu potravin a k dobré prodejně jsou dostatečné skladové prostory 
potřebné.  
J. Tichý – sdělil přítomným, že tvrzení pana Šarapatky je zavádějící. Celá investice je 
doopravdy vyvolána nutností přestavby sociálního zařízení pro personál prodejny, ale není to 
jediné, co tím Obec OvH získá. Vybudováním opláštěného schodiště dojde ke zpřístupnění 
půdních prostor k jakémukoli budoucímu využití. Opláštěním schodiště a dostavbou namísto 
již nepoužívané a nevzhledné rampy dojde k okrášlení centra obce. To přece také chceme. 
Vždyť je to budova ve vlastnictví obce a chceme, aby byla hezká stejně jako bude nový park 
u úřadu. Dále navržená přestavba zajistí samostatný vchod do technické místnosti budovy, 
kde jsou umístěny předávací stanice tepla, pitné vody, teplé vody apod. Doposud v případě 
poruchy jsme měli přístup pouze přes provozovny nájemců. 
Současně informoval přítomné o skutečnosti, že za dobu opětovného vlastnictví budovy Obcí 
OvH byl příjem z pronájmu prostor ve výši téměř 1 750 000,-Kč a při současné výši nájmů 
125 000,-Kč ročně se tedy jedná o šestiletou návratnost investice a budova bude zase 
generovat zisk. 
Mgr. R. Šarapatka – opět zopakoval, že pro něj to znamená, že za ty peníze získáme jen 
obestavbu WC. 
USNESENÍ č. 48/6/2021  
ZO projednalo a schvaluje výběr dodavatele veřejné zakázky „Dostavba prodejny 
Oldřichov v Hájích“, SO 701 – stavební část, kterým je na základě doporučení hodnotící 
komise firma L&P stavební, s.r.o., Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou. 

Pro: 4 Proti: 3 Zdržel se: 0 
 
Bod 4 – VZ „Rekonstrukce MK k zastávce ČD“: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Na základě usnesení 31/4/2021 z předešlého jednání ZO byla zveřejněna 
výzva k podání nabídek na zhotovení dostavby prodejny Oldřichov v Hájích. Hodnotící 
komise vybrala uchazeče firmu STRABAG a.s., kterého doporučila ZO ke schválení. 
Rozprava – J. Šťastná – vznesla dotaz, kdy byl projekt zadán a zdali je někde přístupný. J. 
Tichý odpověděl, že tento projekt byl započat v dávné minulosti a trval tak dlouho z důvodu, 
že se musely pro realizaci místní komunikace dokupovat části pozemků od soukromého 
vlastníka a Českých drah. Současně informoval, že na tento projekt získala Obec OvH dotaci 
z dotačního programu LK ve výši 300 000,-Kč. 
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USNESENÍ č. 49/6/2021  
ZO projednalo a schvaluje výběr dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce MK 
k zastávce ČD“, SO 120 a SO 401, kterým je na základě doporučení hodnotící komise firma 
STRABAG a.s., Oblast Liberec, se sídlem tř.Gen. Svobody 77, 460 14 Liberec 12. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 5 – Různé: 
 
a) Výpověď z Dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy v 
Mníšku: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Zastupitelstvo obce Mníšek projednalo a schválilo výpověď z Dohody o 
vytvoření společného školského obvodu základní školy mezi Obcemi Mníšek a Oldřichov 
v Hájích. Výpověď byla zdůvodněna skutečností, že Obec Mníšek schválila navýšení kapacity 
počtu žáků v ZŠ, ale i přesto je předpoklad budoucího nedostatku míst a tento stav se jeví jako 
dlouhodobě neudržitelný. Současně přednesl sdělení starosty obce Mníšek R. Slezáka, 
abychom tento akt nepovažovali za výraz nesouhlasu s další spoluprací a že Obec Mníšek je 
připravena jednat o možnostech řešení k uspokojení potřeb Obce OvH ve školním vzdělávání. 
Rozprava – J. Šťastná – vyslovila názor, že je nutné tento problém začít ihned řešit a že 
starosta to sám nevyřeší. Navrhuje stanovit pracovní skupinu, která začne ihned pracovat na 
návrhu řešení. Navrhuje uskutečnit schůzku, ne-li se zastupiteli obce Mníšek, tak alespoň se 
starostou a místostarostkou. 
J. Kosek – doplnil informace z jednání školské rady, jejímž je nově členem. Navrhl i jeden 
z možných způsobů řešení, a to zřízením malotřídky v obci OvH, která by byla odloučeným 
pracovištěm ZŠ Mníšek. 
Mgr. R. Šarapatka – sdělil přítomným, že tyto problémy jsou v mnoha obcích napříč krajem. 
Uvedl některé případy, že v jedné obci mají nedostatek žáků a ve vedlejší obci mají naopak 
nedostatek místa. 
J. Tichý – vyslovil názor, že je nutné nejprve zmapovat z dostupných materiálů 
předpokládaný počet nedostatku míst a jak dlouho bude toto období trvat. Dále se vyjádřil, že 
zcela odpovědně si troufá tvrdit, že navrhované zřízení malotřídky v obci OvH bude 
mnohonásobně dražší než modulární přístavba u školy v Mníšku. A na závěr řekl, že domluví 
schůzku s vedením obce Mníšek na nejbližší možný termín. 
Mgr. R. Šarapatka – také navrhuje ustanovení pracovní skupiny, která by nastavila model 
spolufinancování, jež by bylo zakotveno v budoucí smlouvě o užívání školských zařízení 
dětmi z Oldřichova.  
P. Martínek – vyjádřil názor, že je nejprve nutné zjistit, kolik a na jak dlouho je potřeba 
zvýšený počet míst. Z této skutečnosti pak vycházet. 
Mgr. R. Šarapatka – řekl, že se vrací ke svému názoru o vyřešení spolufinancování 
přiměřeného podílu zřizovatele na chod ZŠ a MŠ.   
 
 
Bod 6 – Diskuse a závěr: 
 

 Mgr. R. Šarapatka – podal informace o stavbě v parku u OÚ: vícepráce na opravě 
přívodu jsou hotovy, následovat bude vysprávka trhlin v nádrži a bude se vyspravovat 
šachta na výtoku. To vše jsou vícepráce, které projekt neobsahoval, tudíž se jedná o 
navýšení nákladů. Dále přednesl návrhy na zakrytí výtokové šachty, jako např. roštem, 
dřevěným poklopem, atd. J. Tichý reagoval, že práce na přítoku jsou již hotovy a 
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vyčísleny na 84 700,-Kč bez DPH. S roštem nesouhlasí, protože to bude děti svádět ke 
vhazování drobných předmětů a bude snižovat už beztak malý průtok. 

 J. Šťastná – dotaz na termín dokončení stavby, protože s dětmi chodí do parku a není 
tam vidět nějaká velká činnost. 

 J. Kosek – dotaz, zdali se bude ještě něco dělat s novým osvětlením, konkrétně noční 
útlum. J. Tichý odpověděl, že ano. R. Šarapatka upřesnil co a jakým způsobem. 

 J. Šťastná se dotazovala na skutečný termín dokončení stavby silnice a chodníku. J. 
Tichý odpověděl, že přesný termín mu není znám, ale odstraňování drobných 
nedodělků stále probíhá. Přesný termín že prověří. 

 Mgr. R. Šarapatka – připomínal požadavek na poskytnutí dokladů ve věci cesty u 
Urbanů pro jednání KV. 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 

………………… 
Jaromír Tichý 
starosta obce 

 
 

 
 


