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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích
Datum jednání:
Místo jednání:
Začátek jednání:
Počet přítomných členů ZO:
Neomluveni:

25.4.2022
Sál restaurace BESEDA v Oldřichově v H.
18.00
Konec jednání: 18.55
5
Omluveni:
2
0
Hosté:
0

Starosta obce provedl uvítání a zahájení jednání ZO. Zapisovatelem pověřil pana V. Knespla
a jmenoval ověřovatele zápisu Mgr. Jiřinu Vávrovou a Janu Šťastnou.
Dále starosta obce konstatoval, že na základě presenční listiny ZO je přítomna nadpoloviční
většina členů ZO a tudíž je zasedání usnášeníschopné.
Program jednání:
1) Zpráva KV + FV
2) Stanovení počtu členů ZO pro volební období 2022 - 2026
3) Žádost o finanční příspěvek HOSPIC
4) Různé
5) Závěr
Doplnění bodů jednání:
Nebylo navrženo doplnění ani změna programu.
Hlasování o
Pro: 5
programu jednání

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 1 – Zprávy KV + FV:
Předkládají předsedové výborů

Důvodová zpráva – V uplynulém období neproběhlo žádné jednání výborů.
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.
Bod 2 – Stanovení počtu členů ZO pro volební období 2022 - 2026:
Předkladatel starosta obce J. Tichý
Důvodová zpráva – Zákon o obcích stanovuje, že zastupitelstva obcí schvalují nejpozději 85
dní přede dnem konání voleb do územních samosprávných celků počet členů zastupitelstev
pro nadcházející volební období. V tomto případě pro volební období let 2022 až 2026.
Starosta obce navrhl zachovat stávající počet, tj. 7 členů.
Rozprava – Mgr. J. Vávrová – přednesla návrh na navýšení počtu členů ZO na 9.
USNESENÍ č.
ZO projednalo a schvaluje v souladu s ust. § 67 a § 68 odst. 1 a 3 zák. o obcích počet členů
zastupitelstva Obce Oldřichov v Hájích, které má být zvoleno pro volební období 2022 –
2026 v počtu 9 členů.
Pro: 3
Proti: 1
Zdržel se: 1
Usnesení nebylo přijato.
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USNESENÍ č.
ZO projednalo a schvaluje v souladu s ust. § 67 a § 68 odst. 1 a 3 zák. o obcích počet členů
zastupitelstva Obce Oldřichov v Hájích, které má být zvoleno pro volební období 2022 –
2026 v počtu 7 členů.
Pro: 2
Proti: 3
Zdržel se: 0
Usnesení nebylo přijato.
Bod 3 – Žádost o finanční příspěvek HOSPIC :
Předkladatel starosta obce J. Tichý
Důvodová zpráva – Organizace Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., se sídlem v Liberci požádala
stejně jako v minulých letech o podporu ve formě daru na činnost spočívající v pomoci
nevyléčitelně nemocným lidem.
Rozprava – Mgr. J. Vávrová – navrhla z důvodu současného navyšování cen navýšení i
požadovaného příspěvku. J. Tichý oponoval tím, že dle informací od pana hejtmana je
základní provoz hospice v Liberci zajištěn z prostředků zřizovatele. Příspěvky jednotlivých
obcí jsou pro zlepšení kvality poskytované služby a je stanoven žadatelem pro všechny obce
stejně.
USNESENÍ č. 34/4/2022
ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek v podobě daru v rámci financování hospice
tj. 5Kč/obyvatel obce ve prospěch Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., se sídlem 460 01 Liberec – IV
Perštýn, Pod Perštýnem 321/1, IČ: 28700210, který jim bude poukázán na účet č.
996 005 329/0800.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod 4 – Různé:
a) Zápis do kroniky obce za rok 2021
Předkladatel Mgr. J. Vávrová
Důvodová zpráva – Členové zastupitelstva obce obdrželi od kronikářky Mgr. J. Vávrové
v elektronické podobě a v dostatečném předstihu návrh zápisu do kroniky obce za rok 2021,
tudíž byl prostor k podání případných připomínek. Doposud nebyla podána žádná
připomínka.
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.
USNESENÍ č. 35/4/2022
ZO projednalo a schvaluje zápis do kroniky obce, který byl zpracován a předložen
kronikářkou obce Mgr. Jiřinou Vávrovou bez připomínek.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
b) Pamětní kámen k výroční lípě
Předkladatel Mgr. J. Vávrová
Důvodová zpráva – Mgr. J. Vávrová na podnět občana obce navrhuje umístnění pamětního
kamene k vysazené lípě u hřbitova k příležitosti 100. výročí vzniku republiky. Jako vzor
předložila obdobný kámen z obce Mníšek.
Rozprava – J. Tichý – vyjádřil podiv nad skutečností, že poblíž úřadu jsou vysazeny lípy u
příležitosti padesátého výročí založení ČR a doposud si na pamětní kámen nikdo nevzpomněl,
až nyní? Též doplnil, že M. Hodač navrhoval celkovější úpravu okolí vysazené lípy jako např.
přístupový chodníček ze žulových kostek, lavičku k posezení apod., ale pokud postačí
pamětní kámen, že není proti.
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USNESENÍ č. 36/4/2022
ZO projednalo a schvaluje záměr osadit pamětní lípy jak v parku u OÚ, tak u hřbitova
pamětními kameny. Současně schvaluje oslovení pí Trostové k vytvoření návrhů těchto
kamenů.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod 7 – Diskuse a závěr:
 Mgr. J. Vávrová – dotaz na stav záměru umístnění veřejné wifi v prostoru návsi,

protože z důvodu špatného signálu mají někteří problém s obsluhou zásilkového
automatu. R. Šarapatka odpověděl, že to má on na starost, ale z důvodu nedostatku
času to ještě panem Bárthem nedořešili.
 Mgr. J. Vávrová – vznesla dotaz na stav přípravy dokumentace na odvodnění pod
viaduktem. J. Tichý odpověděl, že nemá žádnou informaci od pana Maděry o stavu
příprav, ale předpokládá, že vše proběhne v termínu dle nabídky.
 J. Šťastná – připomněla záměr vyzvat zemědělce, kteří mají oplocené některé
z polních cest, aby své oplocenky upravili nebo alespoň platili příslušné nájmy. J.
Tichý reagoval tím, že předpokládal, že tyto výzvy připraví sama. Došlo k vyjasnění a
příslibu J. Tichého, že to připraví sám.
Zapsal:

V. Knespl…….…………………………………

Správnost zápisu ověřili:

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

…………………
Jaromír Tichý
starosta obce
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