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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích 
 
Datum jednání:   31.1.2022 
Místo jednání:   Sál restaurace BESEDA v Oldřichově v H. 
Začátek jednání:   18.00    Konec jednání:   19.45       
Počet přítomných členů ZO: 6    Omluveni:      1 
Neomluveni:    0    Hosté:       0  
 
Starosta obce provedl uvítání a zahájení jednání ZO. Zapisovatelem pověřil pana V. Knespla 
a jmenoval ověřovatele zápisu Petra Martínka a Mgr. Jiřinu Vávrovou. 
Dále starosta obce konstatoval, že na základě presenční listiny ZO je přítomna nadpoloviční 
většina členů ZO a tudíž je zasedání úsnášeníschopné. 
  
Program jednání: 

1) Zpráva KV + FV      

2) Dodatek č. 14 pro rok 2022 k Rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih 

3) Dohoda o zřízení školského obvodu 

4) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístnění stavby 

5) Žádost o finanční příspěvek 

6) Návrh vyhlášky č. 1/2022, o odpadech 

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 neproběhlo jednání Kontrolního ani Finančního 
výboru. 
 
Bod 2 –  Dodatek č. 14 k Rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Obec Oldřichov v Hájích každoročně uzavírala dodatky k Rámcové 
smlouvě o nákupu a zpracování knih ve výši 4 000,-Kč. Pro letošní rok navyšuje tento limit 
na 6 000,-Kč. 
Rozprava – J. Tichý – doplnil, že navrhuje zvýšení o 2 tisíce korun na základě požadavku 
knihovníka J. Bulíře. 
USNESENÍ č. 1/1/2022  
ZO projednalo a bere na vědomí Dodatek č. 14 pro kalendářní rok 2022 k Rámcové 
smlouvě o nákupu a zpracování knih s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, p.o., se 
sídlem Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec v celkové hodnotě 6 000,-Kč. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Bod 3 –  Dohoda o zřízení školského obvodu: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Obec Oldřichov v Hájích měla v minulosti uzavřenu dohodu o školském 
obvodu se školu v Mníšku. Tato smlouva však s ohledem na nedostatečnou kapacitu školy 
byla v závěru roku 2021 Obcí Mníšek vypovězena. 
Rozprava – Mgr. J. Vávrová – upozornila na nutnost vytvořit i školský obvod pro druhý 
stupeň a doplnila citaci ze školského zákona, že v případě neúspěchu Obce OvH lze požádat 
Krajský úřad LK o vytvoření tohoto obvodu. J. Tichý odpověděl, že ono ustanovení zná a je si 
této skutečnosti vědom. J. Šťastná doplnila, že je nutné mít tyto školské obvody vyřešeny do 
září letošního roku. 
Mgr. R. Šarapatka – návrh na oslovení Obce Mníšek pro vytvoření dohody školského obvodu 
pro druhý stupeň. 
USNESENÍ č. 2/1/2022  
ZO projednalo a schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu Základní 
školy a Mateřské školy Nová Ves, se sídlem 463 31 Nová Ves 180 pro území Obce 
Oldřichov v Hájích. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
Bod 4 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístnění 
stavby: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Jedná se nové kabelové zemní rozvody NN pro budoucí výstavbu RD na 
lokalitě „Po Špičákem“. 
Rozprava – J. Tichý – doplnil informace o skutečnosti, že s projektantem jedná o rozšíření 
projektu k územnímu rozhodnutí na společné uložení části vodovodu, veřejného osvětlení a 
chráničky pro uložení případných dalších kabelových vedení. 
USNESENÍ č. 3/1/2022  
ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohodu o umístnění stavby č. IV-12-4020635 LB-Oldřichov v H.PPČ. 1053/1 VNN, SVOD 
+ KNN s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ: 24729035. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 5 – Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2022 o stanovení systému odpadového  
hospodářství: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Na prosincovém jednání ZO byla schválena nová OZV o odpadech, kde 
nebylo správně uvedeno zrušovací ujednání týkající se vyhlášky staré, a ne zcela přesně 
označení místa pro přebírání textilií. Z uvedeného důvodu musíme schválit vyhlášku novou, 
kde budou tyto údaje opraveny.  
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
USNESENÍ č. 4/1/2022  
ZO projednalo a schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2022 o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství v předloženém stavu. 
Starostu obce pověřuje předložit návrh Odboru kontroly MV ČR k předběžné kontrole 
správnosti a souladu s platnou legislativou. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Bod 6 – Žádost o finanční příspěvek: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – ZŠ a MŠ Mníšek požádaly o finanční příspěvek ve výši 3 400,-Kč na 
úhradu poměrné části nákladů na dopravu žáků 4. a 5. třídy k pobytu se zimní lyžařskou 
tématikou. 
Rozprava – Mgr. R. Šarapatka – Oznámil možný střet zájmů, tudíž nebude hlasovat. 
USNESENÍ č. 5/1/2022  
ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek ve výši 3 400,-Kč na dopravu žáků k pobytu 
se zimní lyžařskou průpravou žadateli ZŠ a MŠ Mníšek, se sídlem Oldřichovská 198, IČ: 
72742399. Příspěvek bude zaslán žadateli na účet 181329912/0300. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1 
 
Bod 7 – Různé: 
 
a) Žádost o finanční příspěvek na akce a žádost o zproštění od poplatku za pronájem 
sálu BESEDY 
Předkladatel Mgr. J. Vávrová 
Důvodová zpráva – dovolujeme si Vás seznámit s vyúčtováním finančního příspěvku, který 
spolek živo v Hájích obdržel na podzimní/zimní akce. 
Vyučtování příspěvku: 
 příjem 21 000,00 Kč   
akce Výdaje popis 
strašidelný les  4 074,00 Kč odměny, masky 
Dřevosochání 1 913,00 Kč provozní materiál 
Mikulášská 5 200,00 Kč perníčky 
  5 000,00 Kč divadlo 
Živý Betlém 1 330,00 Kč občerstvení 
      
zůstatek 3 483,00 Kč 

Zbylo tedy 3483 Kč, které bychom rádi dále využili na odměny pro děti na Noc 
s Andersenem a na Oldatlon. V případě, že se kvůli protiepidemickým opatřením akce 
neuskuteční, postup bude následující: odměny zakoupíme tak, aby se daly použít příští rok.  
Dále bychom chtěli požádat o zproštění od poplatku za pronájem sálu v termínu 6.3. a 22.4. 
2022, kdy se bude konat blešák a Noc s Andersenem – na podporu dětského čtenářství. Jedná 
se o akce určené pro rodiny s dětmi a občany naší obce. 
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
USNESENÍ č. 6/1/2022  
ZO projednalo, bere na vědomí vyúčtování finančního příspěvku a schvaluje zbylou 
částku ve výši 3483,-Kč ponechat žadateli k použití na akci Oldatlon a Noc s Andersenem. 
Zároveň schvaluje zproštění poplatku za pronájem sálu na akce: blešák a Noc s Andersenem. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1 
 
b) Návrh na změnu územního plánu obce č. 23 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 

Důvodová zpráva – S ohledem na skutečnost, že v nedávné minulosti bylo schváleno 
zařazení Jizerskohorských bučin na seznam přírodního a kulturního dědictví UNESCO s 
sebou přináší i být připraven na zvýšený zájem v oblasti turistického ruchu. Přirozeným 
centrem této oblasti jsou sice Hejnice, ale obec Oldřichov v Hájích je prvním nástupním 
místem z hlediska jakékoli dopravy (veřejné – BUS + ČD, silniční III/2904). To vše se 
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protíná v jediném bodě, a to je u Sokolovny. V této části má Obec Oldřichov v Hájích ve 
vlastnictví pozemkovou parcelu č. 1760/3, která svým umístěním navazuje na pozemky TJ 
Sokol (současně vedené v ÚP jako plochy občanského vybavení) a strategicky by tak bylo 
možné rozšíření o parkovací plochu, která by tvořila přirozenou spojnici s cyklostezkou 3006 
a zastávkami BUS a ČD. Dále by bylo možné využít budovu TJ Sokol pro případné zřízení 
veřejného WC či občerstvení.    
Rozprava – J. Šťastná – přednesla návrh na rozšíření o parkovací plochy v centru obce. 
Například pozemkovou parcelu č. 1020/3 a 1023/1. J. Tichý souhlasí s tím, že návrh by 
označil samostatným pořadovým číslem a R. Šarapatka požádal o samostatné hlasování. 
Mgr. R. Šarapatka – rozporoval návrh na zařazení pozemku č. 1760/3 do ploch rozvojových 
pro technickou infrastrukturu, protože dle jeho názoru lze prostor u Sokolovny uspořádat tak, 
aby tento pozemek nemusel být využit. J. Tichý oponoval tím, že pozemek je označen sice 
celý, ale k využití celého pozemku nemusí nikdy dojít. Návrh podává z důvodu, že pokud 
zpracovatel projektu bude potřebovat byť jediný metr z této parcely, tak nebude možné vydat 
souhlas ke stavebnímu povolení z důvodu nesouladu s územním plánem. Oproti tomu není 
nikde určeno, že se tento pozemek musí celý využít k navrhovanému užití a může zůstat jaký 
je. 
J. Kosek – zpochybňoval využití k parkování z důvodu svažitosti a nákladnosti.  
USNESENÍ č. 7/1/2022  
ZO projednalo a schvaluje návrh na změnu územního plánu obce Oldřichov v Hájích č. 23. 

Pro: 5 Proti: 1 Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ č. 8/1/2022  
ZO projednalo a schvaluje návrh na změnu územního plánu obce Oldřichov v Hájích č. 24. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
c/ Návrh k zakoupení paketovacího lisu: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 

Důvodová zpráva – Obec Oldřichov v Hájích pro své občany provozuje v areálu sběrné 
místo pro předávání komunálních odpadů od občanů obce. Vytříděné odpady pak svozová 
firma FCC Liberec ve svých velkoobjemových kontejnerech přepravuje ke zpracování (na své 
třídící lince, ZEVO – spalovna atd.). Bohužel ale přeprava je nejnákladnější složkou ceny 
likvidace odpadů. V našem případě se jedná hlavně o vytříděné směsné plasty a kartonový 
papír, kde objem/váha je ve velkém nepoměru. Současný zpracovatel odpadového 
hospodářství nám tuto skutečnost potvrdil a ze svých zkušeností z jiných obcí doporučil tyto 
separované odpady lisovat, abychom značně snížili objem odpadů k přepravě.  
Rozprava – J. Šťastná – vznesla dotaz, zdali nebude problém s odvozem svozové firmy FCC 
v takto slisovaném stavu. J. Tichý odpověděl, že problém nepředpokládá, ale přesto tuto 
skutečnost prověří. 
USNESENÍ č. 9/1/2022  
ZO projednalo a schvaluje zakoupení paketovacího lisu dle nabídky předložených nabídek  
v ceně do 167 900,-Kč bez DPH. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
d/ Pronájem restaurace: 
Předkladatel Mgr. R. Šarapatka 

Důvodová zpráva – Mgr. R. Šarapatka informoval zastupitele, že pro jednu z podzimních 
společenských akcí měl pronajat prostor restaurace a s ohledem na skutečnost, že se jednalo o 
akci pro děti s rodiči, tak žádá o částečné zproštění poplatku za pronájem, a to ve výši 500,-



ZZZÁÁÁPPPIIISSS   ZZZEEE   ZZZAAASSSEEEDDDÁÁÁNNNÍÍÍ   ZZZAAASSSTTTUUUPPPIIITTTEEELLLSSSTTTVVVAAA   OOOBBBCCCEEE OOOLLLDDDŘŘŘIIICCCHHHOOOVVV   VVV   HHHÁÁÁJJJÍÍÍCCCHHH  

   

 
  

5

Kč. Zbylých 500,-Kč zaplatí pan František Dřevínek, který provozoval občerstvení na této 
akci. 
Rozprava – J. Tichý – využil tohoto bodu a připomněl, že již při projednávání návrhu na 
pronájem prostor restaurace k jednotlivým akcím důrazně upozorňoval na hrozící nešvar 
spočívající ve stěhování výbavy sálu do restaurace, protože tam jsou pouze stoly a židle. Bude 
tak docházet ke ztrátám či rychlejšímu znehodnocování inventáře. A bohužel právě k tomuto 
došlo. Pan Šarapatka si pronajal pouze restauraci, ale ve skutečnosti užíval vybavení i prostor 
sálu. 
J. Šťastná – vznesla námitku, že tato výtka nepatří na jednání ZO, nýbrž na úzké jednání mezi 
starostou a R. Šarapatkou. J. Tichý oponoval, že na tento hrozící nešvar upozorňoval na 
jednání ZO, tak také na jednání ZO informuje, že se tak stalo. 
Mgr. R. Šarapatka – oponoval, že nevidí důvod, proč by se nemohlo vybavení sálu užívat i při 
pronájmu restaurace. 
P. Martínek – navrhl R. Šarapatkovi, že by mohl projevit trochu pokory a uznat svou vinu, 
s čímž J. Vávrová i J. Šťastná souhlasily. 
J. Kosek – přednesl návrh vybavit prostor restaurace týmž vybavením jako je na sále a 
předejde se tak těmto nedorozuměním.  
J. Šťastná – tento návrh odmítá z důvodu plánované rekonstrukce kuchyně. Současně 
doplňuje, že by se měl zlepšit úklid v celých prostorách budovy se sálem a restaurací, který je 
nedostatečný. V případě, že to nelze zajistit vlastními silami, tak najmout úklidovou službu.  
USNESENÍ č. 10/1/2022  
ZO projednalo a schvaluje snížení nájmu restaurace ze dne 4. 12. 2021 o polovinu. 
Restaurace byla využita jako zázemí na Mikulášskou pro děti. Zbytek sjednaného nájmu, tj. 
500 Kč uhradí spolunájemce František Dřevínek.  

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
e/ Žádosti o dotace: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 

Důvodová zpráva – Krajský úřad Libereckého kraje postupně zveřejňuje výzvy k podávání 
žádostí o dotace z dotačního programu LK. Jednou z povinných příloh programu je souhlas 
příslušného orgánu obcí, tj. zastupitelstva obce s podáním žádosti.  
Rozprava – J. Tichý – navrhl podat žádosti na akce čekárny na zastávkách autobusu, 
výstavbu altánu v parku u OÚ, dostavbu vodovodu VIII. stavba a pořízení ochranných 
prostředků JPO. 
USNESENÍ č. 11/1/2022  
ZO projednalo a schvaluje podání žádostí na tyto akce: 

- Čekárny na zastávkách hromadné dopravy 

- Výstavba altánu v parku u OÚ 

- Vodovod Oldřichov v Hájích VIII. stavba 

- Pořízení ochranných prostředků JPO  
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
Bod 7 – Diskuse a závěr: 

 Mgr. J. Vávrová – připomněla nutnost úprav nájmu ve stávajících bytech dle nájmů 
v nových bytech a zavést úklidovou povinnost stávajícím nájemníkům společných 
prostor v čp. 54.  

 J. Šťastná – navrhla vybudování dětského hřiště v části obce směrem na Mníšek 
s ohledem na rozlehlost obce a s tím spojenost dostupnost stávajících hřišť. J. Tichý 
odpověděl, že se již v minulosti pokoušel najít prostor – pozemek na takové hřiště, 
který by byl v majetku obce, protože to je podmínkou dotačního programu.  
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 Dále J. Šťastná upozornila na problém s vytékající vodou při mrazech za železničním 
přejezdem směrem na Raspenavu. J. Tichý odpověděl, že se jedná o spodní vodu 
z okolních lesů a bylo to způsobeno zanešenou kanálovou vpustí listím. Kanál je v této 
době vyčištěn a naši zaměstnanci mají pokyn ke zvýšenému dohledu. Pokud by se 
tento jev v mrazech opakoval, tak bychom to museli řešit pravděpodobně nějakou 
stavební úpravou. 

 J. Kosek – přednesl stížnost na velkou zledovatělou vrstvu na chodníku podél jejich 
domu. 

 Mgr. J. Vávrová – dotaz na stav projekční přípravy odvodnění pod viaduktem. J. 
Tichý odpověděl, že by mělo vše probíhat a v těchto dnech by geodeti měli provádět 
zaměření terénu.  

 Další dotaz směřovala ke kolegovi Šarapatkovi ohledně rozvodů optiky firmou smart 
cloud. Ten odpověděl, že s panem Rybníčkem – jednatelem společnosti se pokoušel 
spojit, ale ten je nedostupný a na výzvy nereaguje, tak oslovil přímo Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ve věci, zdali byla této firmě poskytnuta dotace nebo ne a jaké 
jsou podmínky plnění. 

 Mgr. R. Šarapatka – návrh na veřejnou wifi v centru obce. Svůj návrh doplnil o 
informaci, že o tom jednal s panem Barthem, který přibližně nacenil zařízení k tomu 
potřebné. Všichni zastupitelé se vyjádřili souhlasně jen starosta obce svůj souhlas 
podmiňoval, aby pan Barth, než se začne věnovat dalším aktivitám, opravil dlouho 
slibované, tj. nemožnost doručování zpráv z obecních e-mailů na většinu úřadů a 
větších firem jako je např. FCC. A dále zprovoznění internetu do areálu sběrného 
místa, kde je takto nemožno používat kamerový systém ke vzdálenému dohledu.   

USNESENÍ č. 12/1/2022  
ZO projednalo a schvaluje záměr vybavení centra obce zařízením pro poskytování veřejné 
wifi a pověřuje Radim Šarapatku zajištěním této aktivity s náklady do výše 50 000 Kč. 

Pro: 5 Proti: 1 Zdržel se: 0 
  J. Šťastná – požádala starostu obce, aby jí poskytl podklady k plnění zadání 

z posledního jednání ZO ve věci plnění podmínek stanovených SCHKO JH při 
povolování oplocení pozemků Urbanových. 

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

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

 
 
 
 
 

………………… 
Jaromír Tichý 
starosta obce 

 
 


