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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích 
 
Datum jednání:   21.9. 2021 
Místo jednání:   Sál restaurace BESEDA v Oldřichově v H. 
Začátek jednání:   18.00    Konec jednání:  20.35        
Počet přítomných členů ZO: 5    Omluveni:      2 
Neomluveni:    0    Hosté:       0  
 
 
Starosta obce jmenoval ověřovatele zápisu Petra Martínka a Janu Šťastnou. 
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) Rozpočtové opatření č. 2/2021 

3) Návrh na změnu územního plánu obce Oldřichov v Hájích 

4) Smlouva o nájmu nebytových prostor restaurace Beseda 

5) Prodej pozemkové parcely č. 2140/11 v k.ú. Oldřichov v Hájích 

6) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/624/2019  

7) Různé 

8) 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 FV ani KV. 
Rozprava – Mgr. Šarapatka požádal starostu obce o zaslání podkladů k jednání KV. 
 
Bod 2 –  Rozpočtové opatření č. 2/2021: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Rozpočet na rok 2021 se navyšuje o částku 144 598,71Kč z čehož je částka 
113 598,71 Kč ze SR jako kompenzační bonus za následky proticovidových opatření a 
31 000,-Kč dotace na volby. 
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
USNESENÍ č. 56/8/2021  
ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2021, které navyšuje rozpočet na rok 
2021 o 144 598,71Kč, tj. příjmy na 13 025 298,77Kč a výdaje na 18 813 584,68Kč. 
Financování se nemění. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Bod 3 – Návrh na změnu územního plánu obce Oldřichov v Hájích: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Obec Oldřichov v Hájích má účinný územní plán od 22. 10. 2014. Podle 
ustanovení § 46 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(dále jen „stavební zákon“) žádost na změnu územního plánu (dále jen „návrh“) se podává u 
obce, pro kterou má být změna územního plánu pořízena a má obsahovat náležitosti 
stanovené v tomto paragrafu.  
Došlé návrhy za období obec předala k posouzení pořizovateli (Magistrát města Liberec 
Odbor územního plánování), který v souladu § 46 odst. (2) stavebního zákona posoudil jejich 
úplnost a soulad s právními předpisy. U návrhů, které nesplňovaly zákonem stanovené 
náležitosti, pořizovatel vyzval jejich podatele k doplnění. Po doplnění návrhů pořizovatel 
v souladu s ustanovením § 46 odst. (3) stavebního zákona všechny návrhy posoudil a se svým 
stanoviskem včetně doporučení jak o návrhu rozhodnout je předkládá k rozhodnutí 
zastupitelstvu obce. Doporučení pořizovatele není pro zastupitelstvo závazné. Zastupitelstvo 
tedy může o jednotlivých návrzích rozhodnout v rozporu s doporučením pořizovatele. Popis 
jednotlivých návrhů je uveden v příloze tohoto usnesení (karty návrhů), která je jeho nedílnou 
součástí.  
Rozprava –  
*Radim Šarapatka - představil ZO souvislosti v počtu a využití stavebních pozemků v obci a 
okolnosti povolování nových stavebních pozemků. Tedy že je vhodné podpořit jen ty návrhy, 
které mají reálnou šanci projít připomínkováním dotčených orgánů státní správy, jejich 
stanoviska jsou závazná. 
J. Tichý navrhl nejprve hlasovat o jednotlivých návrzích a po té přijmout usnesení jako celek. 
Všichni přítomní s tímto postupem souhlasí. 
Návrh č. 1., pozemková parcela č. 18/1, 229 – hlasování 5-0-0 

Návrh č. 2., pozemková parcela č. 2092/1, 2095,1, 2092,2, 500/1, 575,1 – hlasování 0-5-0 

Návrh č. 3., pozemková parcela č. 921/21 – hlasování 4-1-0 

Návrh č. 4., pozemková parcela č. 921/20 – hlasování 4-1-0 

Návrh č. 5., pozemková parcela č. 1202/11 – hlasování 4-1-0 

Návrh č. 6., pozemková parcela č. 1202/10 – hlasování 4-1-0 

Návrh č. 7., pozemková parcela č. 1209/9 – hlasování 4-1-0 

Návrh č. 8., pozemková parcela č. 921/22 – hlasování 4-1-0 

Návrh č. 9., pozemková parcela č. 153/1 – hlasování 5-0-0 

Návrh č. 10., pozemková parcela č. 959/1 – hlasování 3-1-1, Návrh nebyl přijat. 
- Mgr. R. Šarapatka – dotaz jak je to v tomto případě se záplavovou zónou. J. Tichý 

odpověděl, že na tomto toku není úředně stanovená záplavová zóna.  
- J. Šťastná – informovala, že v tomto případě se z důvodu střetu zájmů zdrží hlasování. 
- Mgr. R. Šarapatka – zpochybnil, že pokud se tento pozemek zastaví stavbou zanikne 

cesta, která tam vede k mostku.  
- *J. Šťastná – vysvětlila, že most je ve vlastnictví vlastníka pozemku a i přes případný 

prodej pozemkové parcely 959/1, zůstávají nemovitosti „za potokem“ zpřístupněny od 
hlavní komunikace. 

- P. Martínek – namítal, že územní plán neřeší vlastnické vztahy. 
Návrh č. 11., pozemková parcela č. 1751 – hlasování 5-0-0 

Návrh č. 12., pozemková parcela č. 702/2 – hlasování 1-4-0, Návrh nebyl přijat. 
Návrh č. 13., pozemková parcela č. 244/6 – hlasování 1-4-0, Návrh nebyl přijat. 
Návrh č. 14., pozemková parcela č. 244/1 – hlasování 1-4-0, Návrh nebyl přijat. 
Návrh č. 15., pozemková parcela č. 1754/2 – hlasování 4-0-1 

Návrh č. 16., pozemková parcela č. 1954, 1955/2 – hlasování 5-0-0 

Návrh č. 17., pozemková parcela č. 409/3, 2116 – hlasování 5-0-0 

Návrh č. 18., plocha Z26 – hlasování 1-4-0, Návrh nebyl přijat. 
Návrh č. 19., pozemková parcela č. 148/10 – hlasování 5-0-0 
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Návrh č. 20., pozemková parcela č. 1071/1 – hlasování 4-1-0 

- J. Šťastná – dotaz zda se jedná o zařazení celého pozemku nebo jen jeho části. J. Tichý 
odpověděl, že se jedná pouze o zařazení části pozemku, která tvoří proluku mezi domy 
Vrňatů a Barčů, ale pravděpodobně nedošlo k vyznačení při zpracovávání návrhu 
pořizovatelem.  

Návrh č. 21., areál bývalé Panelárny – hlasování 3-2-0, Návrh nebyl přijat. 
- J. Šťastná – podle §44 stavebního zákona má návrhy obce schvalovat ZO a tady 

k tomu nedošlo. Starosta nám pouze oznámil, že se po dohodě s arch. Davidem 
dohodl, že to podá on. Proč si návrh na změnu ve vlastnictví Suchopýru nedá 
Suchopýr sám? Starosta na to nemá právo. 

- Ing. J. Hušek – vyslovil názor, že v tomto případě je velice účelné, aby se toto území 
řešilo jako celek, protože se překresluje celé území, které je na sobě závislé. 

- *R. Šarapatka a J. Šťastná oponovali, že není nezbytné, aby tyto dva záměry na změnu 
ÚP byly řešeny společně. 

- J. Šťastná – dodala, že v tom vidí, že se Suchopýr zase skrývá za Obec, a že nechápe 
proč se jim pořád vychází vstříc? Nevidí v tom pointu a přijde ji to zvláštní. 

- *J. Šťastná požaduje, aby byly návrhy rozděleny a Suchopýr podal svou žádost na 
změnu ÚP samostatně. 

- Mgr. R. Šarapatka – vyjádřil názor, že starosta podáním tohoto návrhu porušil zákon, a 
to v §44 stavebního zákona, kde se jasně píše o podmínce, že návrhy obce schvaluje 
zastupitelstvo *a pokud to projde, tak zase jenom 4 hlasy a navrhl v tomto případě 
vůbec návrh neprojednávat a tudíž nehlasovat. J. Tichý odmítl, že by porušil zákon a 
vyzval R. Šarapatku, pokud je o tomto přesvědčen, aby podal příslušná oznámení.  Po 
té J. Tichý dal hlasovat o návrhu R. Šarapatky tento návrh neprojednávat hlasování 4-
1-0. Nakonec dal hlasovat o návrhu, hlasování viz výše. 

USNESENÍ č. 57/8/2021  
ZO projednalo a schvaluje ZO projednalo a schvaluje: 
Zařazení návrhu č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 20 
a neschvaluje: 
Zařazení návrhu č. 2, 10, 12, 13, 14, 18 a 21. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 4 – Smlouva o pronájmu nebytových prostor restaurace Beseda: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Na zveřejněnou výzvu o nabídce pronájmu nebytových prostor – 
restaurace Beseda byla Obecnímu úřadu v Oldřichově v Hájích doručena jediná nabídka 
uchazeče Kateřina Čabanová, XXX Stráž pod Ralskem, XXX. S tímto uchazečem byla 
připravena nájemní smlouva, která je předložena do dnešního jednání, ovšem dnešního dne 
také přišlo písemné (e-mailem) odstoupení od záměru, které bylo zdůvodněno 
nepředvídanými zdravotními a osobními důvody. S ohledem na výše uvedené starosta obce 
navrhl stažení tohoto bodu z jednání. 
Rozprava – Mgr. R. Šarapatka – navrhl využití času do vybrání jiného uchazeče 
k rekonstrukci prostor kuchyně, která nás beztak čeká. J. Tichý vyslovil souhlas a současně 
využil přítomnost projektanta Ing. Pospíšila ke spolupráci nebo alespoň doporučení 
odborného dodavatele projektu. 
*J.Šťastná upozornila na likvidaci starých plesnivých židlí v salónku, na základě inventury 
1/2021 a potřebu řešit vlhkost v salónku. 
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Bod 5 – Prodej pozemkové parcely č. 2140/11 v k.ú. Oldřichov v Hájích: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Na základě předchozího jednání ZO, kde byl vysloven souhlas 
s odprodáním části pozemkové parcely č. 2140/3, byl záměr zveřejněn a vyhotoven GP č. 
911-1241/2021 a Odhad tržní hodnoty č. 40/08/2021 znalcem Ing. Petrem Horákem. 
Rozprava – Mgr. R. Šarapatka – navrhl, aby se projednávání tohoto bodu přesunulo do bodu 
Různé, kde je na programu také projednání prodeje pozemku, které by mohlo mít na 
projednávání vliv. J. Tichý tento návrh zpochybnil, protože v tom nevidí žádné souvislosti a 
dal o návrhu R. Šarapatky hlasovat s výsledkem 4-1-0. Návrh byl přijat a bod přesunut do 
bodu Různé. 
 
Bod 6 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/624/2019: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Jedná se o dodatečné schválení smlouvy s Libereckým krajem 
k podélnému a příčnému uložení VO a OR v pozemcích silnice III/2904 ve vlastnictví LK. 
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
 
USNESENÍ č. 58/8/2021  
ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. 
OLP/624/2019 s Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, která se 
týká pozemkových parcel s uloženým zemním vedením VO a OR v silnici III/2904. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 7 – Různé: 
 
a) Žádost o finanční příspěvek na akce a žádost o zproštění od poplatku za pronájem 
sálu Besedy: 
Předkladatel Mgr. Radim Šarapatka a Mgr. Jiřina Vávrová 
Důvodová zpráva – Jedná se o žádost o finanční příspěvek na akce pro děti: Mikulášská, 
divadelní představení, Strašidelný les, dřevosochání a Živý Betlém. 
Rozprava – J. Tichý – žádost o upřesnění, kdo ve skutečnosti žádá. Zdali R. Šarapatka a J. 
Vávrová jako fyzické osoby nebo jako sdružení Živo v Hájích? A to z důvodu, že pokud to 
bude jako spolek, tak převedeme s chválený příspěvek na účet spolku a spolek po dokončení 
předloží vyúčtování. Přítomný pan předseda spolku Ing. Svatuška potvrdil, že žadatelem je 
spolek Živo v Hájích a přítomná hospodářka sdělila i potřebné číslo účtu spolku: 
2400447417/2010 Fio banka. 
USNESENÍ č. 59/8/2021  
ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek ve výši 21 000,-Kč na akce pro děti, které 
pořádá Živo v Hájích, z. s., se sídlem Filipka 343, 463 31 Oldřichov v Hájích, IČ: 01709631. 
Příspěvek bude zaslán na bankovní účet: 2400447417/2010. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
   
b) Žádost o účelovou dotaci na zájmovou činnost: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Ředitelka Základní a mateřské školy v Mníšku zaslala Obci OvH žádost 
o finanční příspěvek pro školní rok 2021 – 2022 ve výši 20 000,-Kč na krytí odměn 
pedagogů, kteří jsou zapojeni do vedení zájmových kroužků pro děti. 
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
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USNESENÍ č. 60/8/2021  
ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek ve výši 20 000,-Kč pro Základní školu a 
Mateřskou školu Mníšek, p.o., se sídlem Oldřichovská 198, 463 31 Mníšek, IČ: 72742399 na 
odměny pedagogů – vedoucích zájmových kroužků. Příspěvek bude zaslán na účet žadatele 
181329912/0300.   

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
c) Směna pozemkových parcel: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Na základě předchozích jednání ZO, kde byl přijat návrh na směnu a 
odkoupení částí pozemků k zajištění obnovy zaniklé pěší stezky podél železniční trati od 
zastávky směrem k viaduktu, došlo po dohodě s vlastníky pozemků panem Pospíšilem a 
panem Kuklou k vytvoření oddělovacího GP a na předmětné pozemky byl vypracován odhad 
tržní hodnoty oddělených částí pozemků znalcem Ing. Petrem Horákem. Pan Kukla po 
seznámení s tímto odhadem tržní hodnoty vyslovil nesouhlas a předal OÚ Oldřichov v Hájích 
Odborné posouzení tržní ceny nemovitostí, které na jeho žádost vypracoval realitní makléř 
Zdeněk Milfajt, IČ: 76165078, se sídlem Hvězdná 486/11, Liberec s průvodním dopisem ve 
kterém žádá o směnu pozemků bez finančního vyrovnání mezi M. Kuklou a Obcí OvH. Jako 
důvody uvádí, že se o parcely od roku 1992 stará (sekání trávy vyřezávání náletů a sesuvy 
půdy), péče o cestu atd. Dále uvádí, že pozemky pod původní komunikací byly v minulosti 
odprodány za cenu 50,-Kč. 
Rozprava – J. Šťastná – uvedla, že náklady na rekultivaci by měly být zohledněny, avšak 
navrhuje doplnit ještě o další posudek ceny nezávislým odhadcem. 
Mgr. R. Šarapatka – sdělil, že ing. Horák odhadoval před čtyřmi lety ceny v okolí níže a též 
by byl pro nezávislý posudek, ale upozorňuje na časovou tíseň, kde pan Kukla má před 
podpisem hypoteční smlouvy na stavbu RD a předmětný pozemek se tak stane zárukou pro 
banku a nepůjde s ním volně nakládat. J. Šťastná mu oponovala, že to není argument pro 
neprodlené přijetí usnesení. Pokud banka převezme pozemek do ručení za úvěr, tak to jde i 
nadále řešit jen to obnáší nějaké kroky navíc. J. Tichý se k tomuto názoru přiklonil. 
M. Hodač – zpochybnil věrohodnost odhadce pana Kukly před odhadcem Obce OvH a 
navrhuje, že pokud nedojde k dohodě, tak by bylo možné směnit výměru za výměru, čímž 
bude možné realizovat záměr Obce OvH k obnovení stezky i záměr pana Kukly se stavbou 
RD a zbylou část pozemků řešit později. O tuto část pozemku za stanovenou cenu může 
projevit zájem i druhý soused.  
J. Šťastná – zopakovala svůj postoj s požadavkem na další jednání a další odhad od 
nezávislého znalce. 
Pí Horáková – vyslovila podiv nad skutečností, že pan Kukla jak píše od roku 1992 uvedené 
části pozemků bezplatně užívá, upravuje si je podle svého uvážení bez povolení vlastníka a 
teď požaduje za to ještě platit? 
*Jana Šťastná – doplnila, že na druhou stranu Obec, která o tom věděla, nepodnikla žádné 
kroky, aby tuto situaci začala řešit. 
 
Po vzájemné shodě většiny zastupitelů k tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 
d) Prodej pozemkové parcely č. 2140/11, ostatní plocha v k.ú. Oldřichov v Hájích: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Na základě předchozího jednání ZO, kde byl vysloven souhlas 
s odprodáním  části pozemkové parcely č. 2140/3, byl záměr zveřejněn a vyhotoven GP č. 
911-1241/2021 a Odhad tržní hodnoty č. 40/08/2021 znalcem Ing. Petrem Horákem. 
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
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USNESENÍ č. 61/8/2021  
ZO projednalo a schvaluje Kupní smlouvu na odprodej pozemkové parcely č. 2140/11, 
ostatní plocha o výměře 116 m2 v k.ú. Oldřichov v Hájích, který byl vytvořen Geometrickým 
plánem č. 911-1241/2021 paní Naděždě Hájkové, bytem Oldřichov v Hájích XX za celkovou 
cenu 34 800,-Kč. 

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1 
 
e) Odkoupení pozemkové parcely č. 921/24 v k.ú. Oldřichov v Hájích: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Mgr. R. Šarapatka navrhl, že v záležitosti projednávané v předchozím 
bodě můžeme projednat a schválit odkoupení pozemku manželů Pospíšilových. Důvodem 
odkoupení je též záměr Obce OvH obnovit stezku podél trati. 
Rozprava – J. Tichý využil přítomnost pana Pospíšila, který vyjádřil souhlas s tímto 
oceněním a následným prodejem uvedeného pozemku Obci OvH. 
USNESENÍ č. 62/8/2021  
ZO projednalo a schvaluje odkoupení pozemkové parcely č. 921/24, travní porost o výměře 
138 m2 v k.ú. Oldřichov v Hájích, který byl vytvořen Geometrickým plánem č. 914-
166/2021 za celkovou cenu stanovenou znalcem Ing. Petrem Horákem ve výši 69 000,-Kč od 
manželů Jany a Davida Pospíšilových, bytem XXX Oldřichov v Hájích XXX. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
Bod 8 – Diskuse a závěr: 
 

 J. Tichý – informoval zastupitele o dopise, který obdržel od paní Pospíšilové stran 
projektu rekonstrukce parku, zejména co je/není realizováno, proč došlo ke změnám 
projektu, na jaké úpravy jsou ještě finance a altán? Dále v dopise žádá o termín 
schůzky se všemi zúčastněnými, tj architekt, vedení obce a občané k diskusi o 
dokončovacích pracích.  
K tomuto dopisu doplnil informaci, že na téma osázení ploch na návsi již mluvil jak 
s Klápšťovými, tak s J. Šťastnou, která se nabídla zkoordinovat tyto činnosti. 
*J.Tichý přislíbil, že se schůzka uskuteční. 

 J. Tichý – informoval zastupitele o schůzce pracovní skupiny ohledně rozšíření 
kapacity školy, na které došlo k dohodě o prověření možnosti další půdní vestavby, 
která se jeví jako nejrychlejší a nejlevnější řešení. Byl pověřen projektant Ing. Pospíšil 
ke zpracování odhadu výše investic. Ty byly předběžně odhadnuty na cca 5 milionů 
korun.  

 J. Šťastná – připomínkovala otázku osazení odpadkových košů v obci, která byla 
v minulosti vytipována. J. Tichý přislíbil zaslat tehdejší nabídku od dodavatele. 

 Pí Uhrinová – dotaz zda již je známo kolik zbylo dlažebních kostek na realizaci 
ohniště v parku u úřadu a zdali je možné získat dřevo na lavičky? J. Tichý odpověděl, 
že dlažebních kostek je dostatek a dřevo lze také získat. Dále se dotazovala na stav 
opravy bytů v budově bývalé pošty. J. Tichý odpověděl, že se dokončují pokládky 
podlahových krytin a byty se budou moci pronajmout. Na konec ještě požádala, zda by 
bylo možné svolat schůzku, na které by se diskutovalo o využití bývalé Panelárny.  

 Na závěr se k tématu využití prostor bývalé Panelárny rozběhla rozsáhlá debata 
přítomných zastupitelů i veřejnosti. *Veřejnost, R.Šarapatka a J. Šťastná požádali J. 
Tichého, aby svolal schůzku, na které představí aktuální projekt v prostoru panelárny, 
na základě kterého bylo požádáno o změnu ÚP, případně kde bude upřesněno, v 
jakých bodech se vychází vstříc účastníkům řízení. J.Šťastná se dotazovala, proč se 
účastníkům vychází vstříc až nyní, proč jim obec nevyšla vstříc v rámci územního 
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řízení. J.Tichý upřesnil, že se projekt spíše zužuje. J.Šťastná se dotazovala, proč tedy 
vyvolává požadavky na změnu ÚP. Dotaz nebyl zodpovězen.  
 
 
 
 

Zapsal:    Jaromír Tichý..…….………………………………… 
 
 
 
Správnost zápisu ověřili: Petr Martínek……………………..…….…………… 

 
 
 
J. Šťastná………..……………...…………………… 

 
 
 
 
 

………………… 
Jaromír Tichý 
starosta obce 

 
 
 
Pozn.: * kurzíva – text doplněný nebo upravený ověřovatelkou J. Šťastnou. 

 
 

 
 


