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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích 
 
Datum jednání:   25.10. 2021 
Místo jednání:   Sál restaurace BESEDA v Oldřichově v H. 
Začátek jednání:   18.00    Konec jednání:  20.05        
Počet přítomných členů ZO: 6    Omluveni:      1 
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) Žádost o finanční příspěvek pro MŠ Mníšek 

3) Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 
4) Žádost o zrušení předkupního práva k p.p.č. 921/8 v k.ú. Oldřichov v Hájích 

5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti (p.p.č. 782/3) 

6) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpad. hospodářst  

7) Různé 

8) Závěr 

 
Doplnění bodů jednání: 
Nebylo navrženo doplnění ani změna programu. 
Hlasování o 
programu jednání Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
 
Bod 1 – Zprávy KV + FV: 
Předkládají předsedové výborů  
Důvodová zpráva – V uplynulém období proběhlo jednání FV i KV. 
Rozprava – J. Tichý – přednesl zápis z jednání FV za nepřítomného předsedu FV M. Hodače. 
Mgr. R. Šarapatka – přednesl zápis z jednání KV včetně komentáře k jednotlivým bodům. 
USNESENÍ č. 63/9/2021  
ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání Finančního výboru bez připomínek. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ č. 64/9/2021  
ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání Kontrolního výboru bez připomínek. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Bod 2 –  Žádost o finanční příspěvek pro MŠ: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – ZŠ a MŠ Mníšek požádaly Obec OvH o finanční příspěvek na pořízení 
balíčků na Mikuláše, hračky pod stromeček a hračky na zahradu MŠ ve výši 10 000,-Kč. 
Rozprava – J. Šťastná – dotaz, v jaké výši byl tento příspěvek v loňském roce. J. Tichý 
odpověděl, že v roce 2020 Obec OvH přispívala 5 000,-Kč. 
USNESENÍ č. 65/9/2021  
ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek pro Základní školu a Mateřskou školu 
Mníšek, se sídlem Oldřichovská 198, 463 31 Mníšek ve výši 10 000,-Kč k nákupu balíčků na 
Mikuláše, hračky pod stromeček a hračky na zahradu MŠ, který bude zaslán na účet žadatele 
181 329 912/0300. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 3 – Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Jedná se o dodatek, který implementuje cíle evropských odpadových 
směrnic a zaměřuje se svými požadavky též na provozovatele kolektivních systémů a jejich 
společníky či akcionáře. 
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
USNESENÍ č. 66/9/2021  
ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení se společností ASEKOL, a.s., se sídlem Československého exilu 2062/8, 143 
00 Praha 4, IČ: 27373231. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 4 – Žádost o zrušení předkupního práva k p.p.č. 921/8 v k.ú. Oldřichov v Hájích: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Obec Oldřichov v Hájích si v minulosti při prodeji stavebních pozemků 
vymiňovala podmínku předkupního práva po dobu deseti let v případě, že dotyčný vlastník 
nezahájí stavbu. V tomto případě již desetiletá lhůta uběhla a vlastník si požádal o souhlas se 
zrušením této podmínky. Žádost o zrušení předkupního práva je i součástí záměru zpětného 
odkoupení části tohoto pozemku do vlastnictví Obce OvH.  
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
USNESENÍ č. 67/9/2021  
ZO projednalo a schvaluje zrušení předkupního práva Obce Oldřichov v Hájích 
k pozemkové parcele č. 921/8 v katastrálním území Oldřichov v Hájích ve vlastnictví Mgr. 
Jany a Ing. Davida Pospíšila, bytem Oldřichov v Hájích XXX. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 5 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o 
umístnění stavby č. IZ-12-4001368/SoBSVB/001: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – V souběhu s dostavbou prodejny v Oldřichově v Hájích souběžně 
probíhá i podmíněná přeložka kabelu distribuční soustavy elektrické energie. Návrh smlouvy 
zaslal zplnomocněný zástupce ČEZ Distribuce, a.s., společnost inel-technik, s.r.o. 
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
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USNESENÍ č. 68/9/2021  
ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 
služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-4001368/SoBSVB/001 s ČEZ Distribuce, 
a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ: 24729035. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 6 – Obecně závazná vyhláška obce Oldřichov v Hájích č. 3/2021, o stanovení 
obecního systému odpadového hospodářství a Obecně závazná vyhláška č. 4/2021, o 
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Jedná se o úpravu stávajících vyhlášek do souladu se změnou legislativy 
v oblasti odpadového hospodářství obcí. 
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
USNESENÍ č. 69/9/2021  
ZO projednalo a bere na vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o stanovení 
obecního systému odpadového hospodářství bez připomínek. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ č. 70/9/2021  
ZO projednalo a bere na vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky č. 4/2021 o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství bez připomínek. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 7 – Různé: 
 
a) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Jedná se o věcné břemeno uložení přípojky NN do komunikace na p.p.č. 
2077/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích. 
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
USNESENÍ č. 71/9/2021  
ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 
služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s., zastoupených na základě Plné moci č. 169/2021 
zmocněncem ELMOS LIBEREC, s.r.o., se sídlem Liberec VI-Rochlice, Ševčíkova 982, 460 
06 Liberec, IČ: 47780126. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
   
b) Žádost o směnu pozemků – parcela p.č. 948/3 za 1974/2 v k.ú. Oldřichov v Hájích : 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Na základě výsledků předchozích jednání ZO zaslal pan Martin Kukla 
návrh na řešení. Jedná se o směnu pozemků p.č. 1974/2 za 948/3, aby se mohl uskutečnit 
záměr jeho syna s výstavbou nového RD a záměr obce k realizaci pěší stezky k zastávce ČD a 
upravit nájemní vztah doposud užívaného pozemku p.č. 1970/3. 
Rozprava – Mgr. J. Vávrová – dotaz, zda není ještě povinnost zveřejnění. J. Tichý 
odpověděl, že tato povinnost již byla splněna zveřejněním záměru po jeho schválení. 
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USNESENÍ č. 72/9/2021  
ZO projednalo a schvaluje směnu pozemkové parcely č. 1974/2 o výměře 181 m2, 
vytvořené GP č. 914-166/2021 ve vlastnictví Obce Oldřichov v Hájích za pozemkovou 
parcelu č. 948/3 o výměře 255 m2, vytvořené GP. Č. 914-166/2021 ve vlastnictví Kukla 
Martin, bytem XXX Liberec, vše v k.ú. Oldřichov v Hájích s doplatkem ve výši 36 500,-Kč 
ve prospěch Martina Kukly. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ č. 73/9/2021  
ZO projednalo a schvaluje pronájem pozemkové parcely č. 1970/3 o výměře 677 m2, 
vytvořené GP č. 914-166/2021 v k.ú. Oldřichov v Hájích panu Martinu Kuklovi, bytem XXX 
Liberec za cenu 169,-Kč/rok.  

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
c) Plán zimní údržby 2021/2022: 
Předkladatel Mgr. R. Šarapatka 
Důvodová zpráva – S novými chodníky a s čerstvými zkušenostmi s normální zimou je 
potřeba aktualizovat Plán zimní údržby. 
Jde především o aktualizaci grafické části, kde přibývají chodníky a místa udržovaná „Malým 
pluhováním“. Dále se do grafické části zapracovávají stávající i nově přidané bedny 
s posypem pro individuální údržbu. Dle jednání ZO v 02/2021 navrhuji pořízení plastových 
žlutých beden na posypový materiál, které se mohou mimo zimu odvézt do panelárny. 
Celkem to vychází na 6 nových beden, případně dalších ks jako výměna za stávající dřevěné 
bedny. 
Rozprava – Mgr. J. Vávrová – dotaz na aktuální stav zařazení či nezařazení cesty u Eichlerů. 
J. Tichý odpověděl, že tato cesta byla na jejich žádost v minulosti z PZÚ vyjmuta a posléze na 
žádost pana Komberce opět zařazena. Eichlerovi požádali soud o předběžné opatření proti 
tomuto zařazení do PZÚ, které bylo zamítnuto, což znamená, že Obec OvH je oprávněna 
k této činnosti, a to minimálně do pravomocného rozhodnutí silničního správního úřadu o 
existenci komunikace na tomto pozemku.   
USNESENÍ č. 74/9/2021  
ZO projednalo a schvaluje Plán zimní údržby komunikací Oldřichov v Hájích na rok 
2021/2022. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 8 – Diskuse a závěr: 
 

 J. Tichý – informoval zastupitele o dopise, který obdržel od Obce Mníšek 
s informacemi o aktuálním usnesení ZO Mníšek ohledně kapacity školy v Mníšku. 
Dopis obsahuje informace o schválení vybudovat třídu pro cca 20 dětí, jejímž 
investorem by byla Obec Oldřichov v Hájích a záměr Obce Mníšek o vybudování 
přírodovědných učeben v budově ZŠ s tím, že je nutné oba záměry koordinovat. Dle 
slov starosty Slezáka z Mníšku se tak vyřeší kapacita školy na delší období. 
Dále sdělil, že společně se zástupci Obce Mníšek měli možnost prohlídky školy 
v Nové Vsi, kde proběhla rekonstrukce vnitřních prostor a dle slov paní ředitelky Kočí 
jsou připraveni naší obci vypomoci s umístněním dětí, než bude vyřešena dostačující 
kapacita v Mníšku.  

 J. Pospíšilová – vznesla námitku, že pokud se vybudují odborné třídy z dotací 
ministerstva, tak to nemůže řešit kapacitu školy, protože se jedná o třídy, které mohou 
být využity jen jako odborné a ne se stálým obsazením. 
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 Ing. Svatuška – též vyřkl pochybnost nad tím, že jedna třída pro 20 dětí zajistí vyšší 
kapacitu pro další ročníky. 

 Mgr. R. Šarapatka – poukázal na sociální vazby dětí, které budou přesunem do školy 
v Nové Vsi narušeny a navrhl raději rozšíření kapacity školy v Mníšku o malotřídku 
v Oldřichově v H. Na tento návrh J. Tichý reagoval tím, že je to hezká myšlenka, ale 
nevidí ji reálnou z důvodu, že v obci není takový prostor v současné době k dispozici a 
není ani přesvědčen, že by se k této variantě přikláněla ředitelka školy v Mníšku. 

 J. Pospíšilová – sdělila, že paní ředitelka by s touto variantou souhlasila a navrhla, že 
by se pro tento účel mohl využít současně nevyužívaný prostor restaurace. 

 R. Šarapatka – vyslovil úvahu o možnosti oslovit vedení Větrníku, kde bývala škola, 
zda by vyčlenili nějaký prostor pro zřízení malotřídky v Oldřichově, protože až do 
čtvrté třídy děti do Nové Vsi jezdit nebudou. 

 J. Šťastná – se přiklonila k myšlence o prostoru ve Větrníku a v této variantě by ji 
zajímaly výše nákladů. Dále vyslovila názor, že pro ni jako pro matku není sociální 
vazba tím nejdůležitějším kritériem a sama by raději své děti vozila do Lbc než do 
nějaké skupinky několika dětí v Oldřichově v H. 

 J. Vávrová – vyslovila návrh využít k tomuto účelu Ekocentrum. J. Tichý odpověděl, 
že dle jeho názoru je s návratem Střevliku do Ekocentra tato myšlenka nereálná. 

 J. Šťastná – dotaz na stav bytů v bývalé poště. J. Tichý odpověděl, že jsou připraveny 
k předání nájemníkům. V této době je zveřejněna výzva k podání žádostí na 
jednotných formulářích s termínem do 5.11.2021. 
J. Vávrová se dotazovala na stav rozvodů optiky v obci. R. Šarapatka odpověděl, že to 
sleduje, ale s panem Rybníčkem od jara nemluvil. 

 *J. Šťastná se ptala, jak to vypadá s řešením protékající vody pod viaduktem a vyzvala 
starostu J. Tichého, aby oslovil jiného projektanta. J. Tichý přislíbil oslovit s tímto 
problémem. J. Maděru. J. Vávrová upozornila na to, že na tomto postupu se 
zastupitelstvo dohodlo už na jaře a že je před námi další zima, kdy bude voda pod 
viaduktem namrzat a že je potřeba tento problém skutečně aktivně řešit. 

 R. Šarapatka – dotaz, zdali je již jmenována komise pro posouzení žádostí na byty a 
kdo je členem této komise. J. Tichý odpověděl, že komisi již jmenoval a jejími členy 
jsou M. Hodač, J. Vávrová a místostarosta P. Martínek. 
Dále pan Šarapatka navrhl prozatím pronajímat prostor restaurace případným 
zájemcům o pořádání svých akcí a navrhl výši nájmů, a to pro místního občana částku 
1 000,-Kč a ostatním částku 1 700,-Kč. J. Tichý upozornil na skutečnost, že krom 
stolů a židlí není k dispozici žádné jiné vybavení. J. Tichý dal poté hlasovat o tomto 
návrhu. 
USNESENÍ č. 75/9/2021  
ZO projednalo a schvaluje záměr krátkodobých pronájmů prostor restaurace 
jednotlivcům za cenu 1 000,-Kč pro místní občany a 1 700,-Kč pro ostatní.  

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 J. Vávrová – přednesla návrh na řešení špatného stavu volejbalového hřiště, kde se 

v případě deštivého počasí dělají kaluže, které neodtékají a navrhuje, aby Obec OvH 
poskytla finanční prostředky na materiál. K tomuto návrhu doplnil R. Šarapatka, že 
tam odvodnění je, ale je třeba plochu vyspádovat. P. Martínek upozornil na 
nepřípustnost velkých spádů, protože je plocha součástí prostoru, kde probíhají 
hasičské soutěže. 

 R. Šarapatka – navrhl zábradlí před obchodem odstranit z důvodu pominutí účelnosti. 
J. Tichý namítl, že s celkovým odstraněním nesouhlasí, protože ne v celém rozsahu 
ztratilo účelnost, ale souhlasí se zkrácením a opravou. 

 J. Vávrová – vznesla dotaz, zda je již naplánována schůzka, o kterou požádala na 
posledním jednání J. Pospíšilová. K tomuto dotazu se vyjádřila J. Šťastná, která si 
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danou věc vzala na starost a společně se dohodli, že termín schůzky budou směřovat 
na začátek příštího roku. 

 J. Pospíšilová – vznesla dotaz, zdali se něco koná s nakloněným sloupem v kopci do 
Betléma. J. Tichý odpověděl, že se jedná o sloup ve správě společnosti CETIM, 
kterým závadu hlásil bezprostředně po jejím oznámení. 
 
 
 

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

 
 
 
Mgr. J. Vávrová…..……………...…………………… 

 
 
 
 
 

………………… 
Jaromír Tichý 
starosta obce 

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

 
 

 
 


