Zápis 1-2019
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Oucmanice
ze dne 15.3.2019
Přítomni: Milena Čermáková, Jana Lagutinová, Pavel Marek, František Motl, Jan Opat, Josef
Pavlíček, Milan Vincenc
Přítomni občané: 8
Program zasedání:
1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ ze dne 27.12.2018
3. Zpráva o činnosti OZ.
4. Obecní hospoda
5. Dotace na opravu komunikace v obci
6. Příspěvek MAS Nad Orlicí, SDH Svatý Jiří, nadačnímu fondu S námi je tu lépe!
7. Diskuze
8. Závěr
1. Zasedání zahájil v 19 hodin starosta Josef Pavlíček. Účastnilo se všech 7 zastupitelů.
Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla zvolena Milena Čermáková,
ověřovateli zápisu František Motl a Milan Vincenc. Navržený program byl schválen.
OZ schvaluje za zapisovatelku zasedání paní Milenu Čermákovou a za ověřovatele
zápisu pana Františka Motla a pana Milana Vincence. OZ schvaluje program zasedání.
Hlasování: 7–0–0
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání OLZ ze dne 27.12.2018
Místostarostka přečetla usnesení z minulého zasedání. Všechny úkoly byly splněny.
3. Zpráva o činnosti OZ
Starosta informoval o aktivitách zastupitelstva od minulého zasedání.
Byla uzavřena pachtovní smlouva se ZOD Zálší v souladu s usnesením OZ ze zasedání dne
27.12.18. Pronajalo se 6 ha půdy s nájmem 21 157,- Kč ročně. Byly pronajaty pozemky, které
družstvo obhospodařuje.
ZO souhlasí s uzavřenou pachtovní smlouvou v souladu s usnesením z 27.12.2018.
Hlasování: 7-0-0
Bylo pokáceno 6 jasanů před č.p. 72, řezivo prodáme do truhlárny. Zbytek bude použit
na topení v hospodě. Pařezy budou ještě sníženy a ponechány na místě, protože jsou až na
hraně terénu, tak zpevňují svah. Firma Denivková zahrada již vysadila 4 ptáčnice plnokvěté,
v celkové ceně 12 122,- Kč.
Prostor před prodejnou a úřadem budeme v letošním roce upravovat. Na trávníku před
prodejnou plánujeme vybudovat altán. Před úřadem vznikne nový záhon podél silnice, kde
bude vysázena levandule. Proschlé azalky se odstraní a bude provedena nová výsadba.
Dále plánujeme zajímavé dřeviny na obecních pozemcích postupně označovat informačními
tabulkami.

Obec zažádala o dotaci na provoz místní prodejny, jedná se o částku 64 500,- Kč. Náklady
jsou okolo 200 000,- Kč. Některé náklady jsou neuznatelné pro dotační řízení.
OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na provoz prodejny v Oucmanicích ve výši 64 500,Kč.
Hlasování: 7-0-0
7.března proběhl audit z Pardubického kraje. Byl bez vážné vady. Méně vážné
pochybení bylo v oblasti mezd. Další výtkou bylo nesprávné názvosloví v některých
ekonomických věcech a nově teď budeme schvalovat jednotlivé body usnesení samostatně a
ne až na konci zasedání jako celek. V červnu budeme schvalovat závěrečný účet obce včetně
auditu.
Proběhla dvě setkání starostů s představiteli kraje, jedno bylo v Litomyšli s
místohejtmanem panem Línkem a pak v Pardubicích s radou kraje. Probíralo se hlavně
GDPR, elektronizace státní správa, změny v čerpání z evropských fondů od roku 2021 a další.
V návaznosti na setkání v Litomyšli navštívil 26.2.2019 místohejtman Línek Oucmanice.
Prošel si vesnici a zajímal se o život v obci.
Starosta navštívil Pozemkový úřad v Ústí, aby zjistil jaká je možnost čerpat peníze na
projekty, které vycházejí z dokončených pozemkových úprav. Bohužel teď došly peníze na
všechny projekty a čeká se na nové rozpočtové období. Neví se, jaký bude vývoj
pozemkových úprav. Rozhodování se víc přesunulo na Krajské ředitelství v Pardubicích.
Sama obec na realizaci prostředky nemá, protože se jedná o velké investice v řádu miliónů.
V současné době má obec 4 žádosti o parcely na výstavbu rodinných domů. Proto
budeme iniciovat výkup pozemků nad rybníkem, které jsou v územním plánu vyčleněny na
výstavbu rodinných domů. Při přípravě pozemků na „Jižní stráni“ vycházela cena zasíťování
asi na 400 Kč za mᶟ, teď odhadujeme asi 600,- Kč za mᶟ. V této lokalitě bude potřeba řešit
nejen zasíťování pozemků, ale i jeden z projektů z pozemkových úprav, a to záchytný příkop
nad pozemky a pak svážný příkop do rybníka.
Na webových stránkách je zveřejněna Výroční zpráva o poskytování informací dle
zákona 206/1999 za rok 2018. V roce 2018 byly celkem 3 žádosti o poskytnutí informací a
všechny byly vyřízeny bez komplikací.
ZO bere na vědomí, že Výroční zpráva o poskytování informaci dle zákona 106/1999 za
rok 2018 je uveřejněna na webových stránkách obce.
Hlasování: 7-0-0
Byla provedena oprava sirény v hasičárně. Siréna byla demontována a odeslána na
opravu, zjistili, že je závada na vysokofrekvenční části, oprava vyšla asi na 5 000 Kč.
V současnosti siréna nefunguje v plném rozsahu (při zapojení do sítě rezonuje v některých
polohách). Pokud je zapojena na záložní zdroj, tak funguje dobře. Situaci dále řešíme.
Problém se sirénou nemá vliv na akceschopnost zásahové jednotky, protože jednotka je při
poplachu svolávána pomocí SMS.
Informace o odpadovém hospodářství za rok 2018. Obec zaplatila za likvidaci
veškerého odpadu celkem 162 367,- Kč, od občanů bylo vybráno 92 347,- Kč, 19 950,- Kč
nám vrátil Ekokom, obec doplácela 50 070,- Kč.
Sklo 3,05 t Výsyp 4x4x370+15% DPH
6 808,- Kč
Papír 2,54 t Výsyp 4x12x370+15% DPH
20 424,- Kč
Plast 3,64 t x 12 3395,50
44 915,78 Kč
Nebezpečný odpad 0,056 t x 13 700+15% DPH + doprava =
1 948,18 Kč.
Bioodpad
74,93 t
15 382,- Kč

Směsný odpad 30,55 t x1 310,75+25 392
65 465,- Kč
Elektroodpad jen manipulace
948,- Kč
Objemný odpad 2,32 t
4 572,- Kč
Na obecních stránkách je článek o kompostování, pro inspiraci zužitkování bioodpadu.
Starosta poděkoval spolkům za akce, které pořádaly. Hasiči pořádali tradiční
novoroční vycházku a tříkrálovou sbírku, letos se vybralo 9 734,- Kč, což je opět více než
vloni. Spolek lidových tradic pořádal 23.února masopust a 1.března 2.sousedský retroples.
Obě akce byly velmi vydařené. 6.března měl Oucmaňáček představení pro seniory k MDŽ.
Děti zazpívaly a předaly malé dárečky, všem se to moc líbilo. A 9.března byla první burza
dámského oblečení na sále v hospodě. I tato akce byla na premiéru úspěšná.
Starosta předložil návrh Směrnice k zapůjčení štěpkovače Laski LS95GX
s benzinovým motorem. Pronájem se neplatí, ale bude se účtovat 300,-Kč na údržbu za den.
Může si jej vypůjčit pouze občan obce na práci v katastru obce Oucmanice starší 18 let po
řádném proškolení. Benzín na provoz dodá obec, aby bylo používáno kvalitní palivo.
OZ schvaluje směrnici k zapůjčení štěpkovače Laski LS 95GX.
Hlasování: 7-0-0
Po jednáních došlo k úpravě směrnice na zapůjčení hospody. Navrhujeme snížení
nájmu celého objektu při zachování provozu pro veřejnost na 2 000,- Kč za den.
OZ schvaluje snížení nájmu hospody při zachování provozu pro veřejnost na 2 000,- Kč
za den.
Hlasování: 7-0-0
Obec dále umožňuje zapůjčení obecního traktoru na dopravu. Může s ním jezdit jen
proškolená osoba. Nájem činí 300,- Kč za hodinu provozu, v ceně jsou pohonné hmoty.
Osobní náklady musí vypůjčitel zaplatit přímo proškolené osobě. Pronajímá se traktor i
s vlekem.
ZO schvaluje nájem traktoru za 300,- Kč za hodinu provozu řízeného proškolenou
osobou.
Hlasování: 7-0-0
Obec koupila nový stan 6x12 m. Neplánujeme ho komerčně půjčovat, ale pro místní
občany by tato možnost byla. Pak bude sazba 1 000,- Kč za výpůjčku na den nebo víkend. Na
stavbu bude dohlížet proškolená osoba. V případě poškození vypůjčitel uhradí škodu.
ZO schvaluje půjčení party stanu 6x12 m místním občanům za 1 000,- Kč za výpůjčku,
stavba v přítomnosti proškolené osoby a úhrady poškození.
Hlasování: 7-0-0
4. Obecní hospoda
Od prosince hospodu provozuje obec. Je otevřeno 3 dny v týdnu, středa, pátek a
sobota. Bylo několik akcí s jídlem, žebra, bramboráčky, masopust a ples. Tržba od prosince
2018 do února 2019 byla 36 600,- Kč, odměny byly 22 000,- Kč a energie asi také 22 000,Kč. Pan Dostál, který teď v hospodě pracuje, může jen do konce dubna. Obec stále hledá
brigádníka, abychom mohli provoz udržet.
5. Dotace na opravu komunikace

Na Ministerstvo pro místní rozvoj jsme podali žádost o dotaci. Stavební náklady dle
projektu jsou 1 875 444,- Kč, uznatelné náklady 1 859 120,- Kč a dotace by měla být
1 301 000,- Kč. Po 22.březnu by měla být první analýza chybovosti. V současné době se již
ví, že je 50 % převis žádostí. Komise se sejde v druhé polovině dubna a pak bychom se měli
dozvědět výsledek. Díky hustému zasíťování kolem silnice je problém s projektem. Celková
plocha silnice je 1007 mᶟ a délka 298 m. Máme zažádáno o stavební povolení. Stále
dolaďujeme projekt. Náklady na projekt budou asi 60 000,- Kč. Firmu Artender jsme nakonec
neoslovili, tyto náklady by byly asi 50 000,- Kč.
6. Příspěvek MAS Nad Orlicí, SDH Svatý Jiří, nadačnímu fondu S námi je tu lépe!
Obec je již dlouho členem MAS Nad Orlicí, z této MAS jsme získali dotaci na opravu
hasičárny. V současné době mají spíš projekty na vzdělávání a „soft skills“, stále jejich
nabídku sledujeme, abychom našli vhodný program pro nás.
OZ schvaluje územní příspěvek na činnost MAS Nad Orlicí pro rok 2019 ve výši 10 Kč
na obyvatele, to je 2 390 Kč
Hlasování: 7-0-0
SDH Svatý Jiří nám poslalo žádost o příspěvek na pořádání soutěže o pohár obce.
Každý rok jim přispíváme 2 000,- Kč, tak tento příspěvek navrhujeme i letos.
ZO schvaluje finanční dar SDH Svatý Jiří na pořádání 27.ročníku soutěže „O pohár
obce Svatý Jiří“ ve výši 2 000 Kč
Hlasování: 7-0-0
Každoročně přispíváme i nadačnímu fondu orlickoústecké nemocnice, u jehož zrodu
jsme stáli. Tady navrhujeme příspěvek 20,- Kč na obyvatele. Letos podpoříme zakoupení
katetru na léčbu cévních onemocnění.
ZO schvaluje peněžitý dar nadačnímu fondu „S námi je tu lépe!“ ve výši 4 780 Kč na
zakoupení katetru na léčbu cévních onemocnění.
Hlasování: 7-0-0
7. Diskuze
Pan Josef |Hlávka pozval všechny na dětský karneval, který bude 23.března 2019
v hospodě.
Pavel Marek informoval, že jsme se jako zastupitelstvo dohodli na opravě pekla
v hospodě, kde opadává. Starosta doplnil, že dojde ještě k opravě omítky na chodbě a obkladu
na dámských záchodech. Některé tyto problémy jsou stále ještě následkem vytopení hospody
v roce 2012.
Starosta dále informoval, že řešíme zateplení stropu v prodejně. Kancelář se zateplí
zespodu. V prodejně to bohužel nepůjde, protože by po snížení stropu prostory už
nevyhovovaly. Proto zvažujeme různé varianty zateplení shora. Jako dobrá varianta se zdá
foukaná celulóza. Máme pozvanou firmu, aby se podívala na stávající stav a dala nám
případně nabídku.
5.července 2019 bude tradiční Cyrilometodějský den řemesel. Hrát bude tentokrát
Choceňačka a večer budou opět Staré pecky a fláky. Pan Pecháček bude pokračovat s další
postavou do betléma. Pravděpodobně budou opět hasiči s pěnou. Teď již budeme oslovovat
účastníky.

Pan Opat informoval, že obec získala na sál hospody status kina. 24.března bude film
„Bohemian rhapsody“ a 6.dubna film „Po čem muži touží“. Všechny občany srdečně zve do
kina i do hospody, která bude otevřená.
8. Závěr
Starosta Pavlíček ukončil zasedání ve 20:45 a poděkoval občanům za účast. Příští
veřejné zasedání bude 12.června 2019.

V Oucmanicích 15.3. 2019
Zapsala:
Milena Čermáková

Ověřili:
František Motl
Milan Vincenc

Souhrn usnesení ze zasedání OZ ze dne 15.3.2019
1. OZ schvaluje za zapisovatelku zasedání paní Milenu Čermákovou a za
ověřovatele zápisu pana Františka Motla a pana Milana Vincence. OZ schvaluje
program zasedání.
Hlasování: 7–0–0
2. ZO souhlasí s uzavřenou pachtovní smlouvou v souladu s usnesením z 27.12.2018.
Hlasování: 7-0-0
3. OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na provoz prodejny v Oucmanicích ve výši
64 500,- Kč.
Hlasování: 7-0-0
4. ZO bere na vědomí, že Výroční zpráva o poskytování informaci dle zákona
106/1999 za rok 2018 je uveřejněna na webových stránkách obce.
Hlasování: 7-0-0
5. OZ schvaluje směrnici k zapůjčení štěpkovače Laski LS 95GX.
Hlasování: 7-0-0
6. OZ schvaluje snížení nájmu hospody při zachování provozu pro veřejnost na
2 000,- Kč za den.
Hlasování: 7-0-0
7. ZO schvaluje nájem traktoru za 300,- Kč za hodinu provozu řízeného
proškolenou osobou.
Hlasování: 7-0-0
8. ZO schvaluje půjčení party stanu 6x12 m místním občanům za 1 000,- Kč za
výpůjčku, stavba v přítomnosti proškolené osoby a úhrady poškození.
Hlasování: 7-0-0
9. OZ schvaluje územní příspěvek na činnost MAS Nad Orlicí pro rok 2019 ve výši
10 Kč na obyvatele, to je 2 390 Kč
Hlasování: 7-0-0
10. ZO schvaluje finanční dar SDH Svatý Jiří na pořádání 27.ročníku soutěže „O
pohár obce Svatý Jiří“ ve výši 2 000 Kč
Hlasování: 7-0-0
11. ZO schvaluje peněžitý dar nadačnímu fondu „S námi je tu lépe!“ ve výši 4 780 Kč
na zakoupení katetru na léčbu cévních onemocnění.
Hlasování: 7-0-0

