ZÁPIS
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

Datum konání : 16.5.2018
Místo konání : zasedací místnost OÚ
Zahájení : 17.00 hodin
Přítomni : zastupitelé : Guschl Lukáš
Hendrych Pavel
Manychová Klára
Müller Jan
Pavelka Roman
Poplužník Stanislav
Prskavec Jiří
Schwarz Tomáš
Švehlová Jana
Omluveni : Občané : 4
Starostka Jana Švehlová zahájila zasedání, zapisovatelem dnešního zápisu jmenovala Alenu
Hlubučkovou a ověřovatele zápisu jmenovala Kláru Manychovou a Tomáše Schwarze.
Zastupitelé schválili zapisovatele a ověřovatele dnešního zápisu.
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Program jednání :
1. Zpráva o činnosti OÚ
2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání ZO
3. Zpráva finančního výboru
4. Zpráva kontrolního výboru
5. Zpráva o hospodaření
6. Rozpočtové změny 2018/1
7. Schválení účetní závěrky obce za účetní období 2017 k rozvahovému dni 31.12.2017
8. Schválení celoročního hospodaření obce za rok 2017 (Závěrečný účet)
9. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za období od 1.1.2017 do 31.12.2017
10. Kupní smlouva – pozemek p.p.č. 772/9 kú Javorník u Českého Dubu (384 m2)
11. Smlouva o zapojení se do projektu ,,Zelená obec“

12. Žádosti o příspěvek z rozpočtu obce (TJ Sokol Proseč pod Ještědem, STOPY
V KRAJINĚ)
13. Různé – nabídka na opravu komínu TU
Zastupitelé schválili program jednání.
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

1/ Zpráva o činnosti OÚ
p. Švehlová:
- v dubnu proběhly kontroly z Libereckého kraje – 19.4. na dodržování zákona 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím a 27.4. na Evidenci obyvatel, legalizaci a vidimaci.
Kontroly byly v pořádku, nebyly zjištěny žádné chyby nebo nedostatky.
– porucha vodovodu v Jiříčkově – prasklé vodovodní potrubí, faktura za výkopové práce
činila 4.356,- Kč.
– porucha vodovodu na Proseči – rozbité čerpadlo, dalo se opravit, dnes už je v provozu.
Objednalo se nové čerpadlo, cena bude asi 23 tis. Kč.
– v sobotu 26.5. akce na Farmě pod Ještědem v Javorníku – Poznej svého farmáře – je
počítáno s účastní asi 1 tis. návštěvníků. Obec bude zajišťovat požární ochranu.
- v ten samý den v obci Světlá pod Ještědem 4. ročník Festivalu Karoliny Světlé.
- Pálení čarodějnic v lomu – vše proběhlo v pořádku, z hromady byly před zapálením
vytaženy pneumatiky.

Zastupitelé berou na vědomí zprávu o činnosti OÚ.

2/ Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání ZO
projektová dokumentace na opravu střechy OÚ, TU, Javorník škola
p. Švehlová :
– osloveno 6 firem, cena se pohybuje 20-25 tis. Kč za projektovou dokumentaci.
p. Manychová:
- informovala se na Libereckém kraji ohledně dotace na střechu. Stačí cenová nabídka od
firmy a dotace se může podat. Nemusí být vypracován projekt, ani není potřeba stavební
povolení.
p. Švehlová:
- měla by se pozvat nezávislá osoba (odborník), který změří velikost střechy, řekne nám, zda
se budou měnit např. i trámy atd.
webová aplikace na veřejné osvětlení
p. Švehlová:
- webová aplikace by stála 100 tis. Kč. Aplikaci zajišťuje jiná firma, než ta od které máme
veřejné osvětlení.

stížnosti na volně pobíhající psi Javorník a Proseč
p. Schwarz:
- na psi pobíhající v Javorníku zatím oficiální stížnost na OÚ podávat nebudeme. Žádáme
pouze p. starostku, aby upozornila p. Vrbku z kozí farmy na volné pobíhání jeho psů.
p. Švehlová:
- volně pobíhající psi na Proseči řešeny s majitelkou pozemku. Byla jim dána přihláška. Psi
zatím nepřihlášeni. V současné době údajně již psi nemají. Pokud by se situace opakovala,
žádám občany, kterých se to týká, aby napsali stížnost na OÚ, jinak to nelze řešit.
hřiště Javorník – umístění cedule
p. Švehlová:
- na hřiště byly umístěny cedule vstup jen na vlastní nebezpečí a kontakt na provozovatele.
veřejné osvětlení Javorník
p. Švehlová:
- lampa veřejného osvětlení u Schwarzových a výložníky v ,,hruštičkách“ domluveno s firmou,
že budou udělány v nejbližší možné době
p. Manchová – dotace na kontejnerová stání
p. Švehlová:
- žádost na dotaci budeme podávat znovu, podklady jsou stejné jako loni. V Javorníku se to
bude týkat vybudování celého kontejnerového stání, na Proseči pouze zastřešení
kontejnerových stání.
pořízení elektrocentrály
p. Prskavec:
- s odborníkem jsme prošli sokolovnu. Typ elektrocentrály, který jsme řešili je vyhovující po
dobu krizové situace, která by trvala pár dní a lidé by tam byli nárazově.
p. Švehlová:
- dotace na elektrocentrálu by byla 60 %, obec by hradila 28. tis. Kč.

Zastupitelé berou na vědomí zprávu o plnění úkolů z minulého zastupitelstva.

3/ Zpráva finančního výboru
- viz. materiály – Zápis z jednání finančního výboru ze dne 2.5.2018, který obdrželi
zastupitelé.
p. Manychová:
- kontrolovaly se faktury a pokladna za duben 2018, vše bylo v pořádku.
– kontrola položky 5175 – Pohoštění, již na konci března byl překročen limit oproti
schválenému rozpočtu. V zápise máte porovnání výdajů od r. 2015 do r. 2018. Každý rok se
limit mírně navyšuje.
p. Švehlová:
- doklady za pohoštění od r. 2015 do r. 2018 jsme dohledali a vytiskli, máte je k dispozici.

Zastupitelé berou na vědomí zprávu finančního výboru.

4/ Zpráva kontrolního výboru
- viz. materiály – Zápis ze zasedání kontrolní komise ze dne 2.5.2018, který obdrželi
zastupitelé.
p. Schwarz:
- smlouva s firmou, která nám dodala veřejné osvětlení, konkrétně specifikace služby na
poruchy osvětlení. Ve smlouvě není specifikováno.
p. Švehlová:
– s firmou máme ústní dohodu, oprava by měla být provedena do tří dnů firmou, která má
sídlo v Liberci.
p. Schwarz:
- pokud je to pouze ústní dohoda, tak řešit dodatkem ke smlouvě, aby byly specifikovány
sankce, pokud by to do tří dnů neopravili. Dodatek nechat připravit právníkem obce.
p. Schwarz:
- podat žádost o dotaci na Liberecký kraj na kontejnerová stání
p. Švehlová:
- ano, dotace bude podána.
p. Schwarz:
- podklady k reklamaci opravy komunikace Proseč – Javorník 2016
p. Švehlová:
- faktura na opravu činila 268 tis. Kč. Reklamace se netýkala celé komunikace, ale pouze části
a byla zhotovena zdarma na jaře 2016. Nelze dohledat po třech letech komunikaci s firmou.
Pokud jste to chtěli řešit, mohlo se to řešit hned a ne teď po třech letech.
p. Schwarz:
- posudek na revitalizaci třešňové aleje – byl zadán a proplacen starostkou bez vědomí
zastupitelů. Dozvěděli se o tom až po kontrole finanční komise. Navrhuji projednat finanční
limit starosty obce.
p. Švehlová:
- nemá s navržením finančního limitu problém. Žádá zastupitele, aby navrhli částku, kterou
může disponovat.
Zastupitelé:
Navrhují finanční limit starosty bez schválení zastupitelstva 20.000,- Kč.

Zastupitelé berou na vědomí zprávu kontrolního výboru.

Zastupitelé upravují disponibilní limit starosty na částku 20.000,- Kč bez schválení
zastupitelstva.
Pro 5 Proti 3 Zdrželi se 1

5/ Zpráva o hospodaření
- viz. materiály – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 4/2018, který obdrželi zastupitelé.
p. Švehlová:
stavy na obecních účtech k 16.5.2018:
KB hlavní činnost 1.529.288,79 Kč
KB hospodářská činnost 415.668,11 Kč
ČNB 14.228,24 Kč
ČS běžný účet 59.363,29 stav k 30.4.2018
ČS úvěrový účet - 1.666.664,- Kč stav k 30.4.2018
p. Švehlová - Výkaz FIN 4/2018:
- položka Dopravní obslužnost – obec platí Libereckému kraji 31.400,- za rok. Omylem
posláno o 3 tis. Kč více (34.400,- Kč). Řeší se s LK, zda nám přeplatek vrátí zpět, nebo se
částka poníží v příštím roce.
– položka Veřejné osvětlení – navýšení z důvodu montáže nových světel na Hoření Proseči.
Zastupitelé berou na vědomí zprávu o hospodaření.

6/ Rozpočtové změny 2018/1
- viz. materiály – Rozpočtové změny 2018/1, které obdrželi zastupitelé.
p. Švehlová:
- navýšení u položky komunální služby – platy zaměstnanců – od května 2018 přijat jeden
zaměstnanec na VPP.

Zastupitelé schvalují rozpočtové změny 2018/1.
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

7/ Schválení účetní závěrky obce za účetní období 2017 k rozvahovému dni 31.12.2017
- viz. materiály – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 12/2017, Rozvaha 12/2017, Výkaz
zisku a ztráty 12/2017, které obdrželi zastupitelé.

Zastupitelé schvalují účetní závěrku obce za účetní období 2017 k rozvahovému dni
31.12.2017.
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

8/ Schválení celoročního hospodaření obce za rok 2017 (Závěrečný účet)
- viz. materiály – Závěrečný účet obce za rok 2017, který obdrželi zastupitelé.

Zastupitelé souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2017 a to bez výhrad.
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

9/ Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za období od 1.1.2017 do 31.12.2017
- viz. materiály – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017, Dopis vedení
obce ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017, které obdrželi zastupitelé.

Zastupitelé schvalují Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za období od
1.1.2017 do 31.12.2017.
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

10/ Kupní smlouva – pozemek p.p.č. 772/9 kú Javorník u Českého Dubu (384 m2)
- viz. materiály – Kupní smlouva a odhad tržní hodnoty, které obdrželi zastupitelé.
p. Švehlová:
- prodej obecního pozemku p.p.č. 772/9, výměra 384 m2 kú Javorník u Č. Dubu manželům
Vrbkovým, Javorník 2. Tento pozemek vznikl oddělením od pozemku p.p.č. 772/1 kú Javorník
u Č. Dubu. Odhadní cena 38.400,- Kč. Další náklady tj. odhad, dělení pozemku a vklad do KN
celkem 11.228,- Kč bude hradit kupující.
p. Schwarz:
- nemělo by být v kupní smlouvě uvedeno, že daň z nabytí platí kupující?
p. Švehlová:
- daň z nabytí vždy platí kupující, je to dáno zákonem.

Zastupitelé schvalují Kupní smlouvu na pozemek 772/9 kú Javorník u Českého Dubu (384
m2) paní Aleně Vrbkové a panu Ivo Vrbkovi do SJM za cenu 38.400,-. Společně s kupní
cenou budou uhrazeny náklady spojené s prodejem pozemku ve výši Kč 11.228,-.
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

11/ Smlouva o zapojení se do projektu ,,Zelená obec“
- viz. materiály – Smlouva o zapojení se do projektu ,,Zelená obec“, kterou obdrželi
zastupitelé.
p. Švehlová:
- nabídka služby od firmy REMA Systém a.s. na bezplatnou likvidaci elektrozařízení. Firma SKS
Jablonec již nebude zajišťovat od června svoz elektroodpadu. Velké elektro pračky, lednice
atd. budeme odvážet přímo od občanů. Občan bude kontaktovat Obecní úřad a elektro
odpad bude odvezen obecním vozidlem. Skladovat se bude v budově bývalého kravína. Po
té bude bezplatně odvezen firmou REMA Systém. Na drobné elektro je umístěna popelnice
v budově OÚ.

Zastupitelé schvalují smlouvu o zapojení se do projektu ,,Zelená obec“ fy. REMA Systém,
a.s.
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

12/ Žádosti o příspěvek z rozpočtu obce (TJ Sokol Proseč pod Ještědem, STOPY V KRAJINĚ)
- viz. materiály – Žádost o příspěvek na Všesokolský slet, Žádost o podporu festivalu Karoliny
Světlé, které obdrželi zastupitelé.
p. Švehlová:
- Žádost TJ Sokol Proseč pod Ještědem na příspěvek na Všesokolský slet, který se koná
v červenci 2018 v Praze. Sletu se zúčastní 7 cvičenek, které jsou členkami TJ Sokol Proseč p. J.
Celkové náklady budou činit asi 35 tis. Kč.
Zastupitelé schvalují příspěvek TJ Sokol Proseč pod Ještědem ve výši 14.000,-; který je
určen na úhradu nákladů cvičenkám na SLET 2018.
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
- Žádost spolku Stopy v krajině na podporu festivalu Karoliny Světlé, který se koná v sobotu
26.5.2018 ve Světlé pod Ještědem. Loni jsme přispěli částkou 3 tis. Kč.
Zastupitelé schvalují příspěvek pro z.s. STOPY V KRAJINĚ ve výši 3.000,-; který je určen na
festival ,,Po stopách Karoliny Světlé“.
Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1

13/ Různé
- viz. materiály – Nabídka na opravu komína, kterou obdrželi zastupitelé.
p. Švehlová:
- nabídka na opravu komína v turistické ubytovně. Zatím máme jednu nabídku. Objednána
ještě jedna firma, která by měla přijet začátkem června.

Zastupitelé:
- řešit na dalším zastupitelstvu, až bude další nabídka.
p. Švehlová:
- volby do zastupitelstva podzim 2018 – na příštím zastupitelstvu budeme schvalovat počet
členů zastupitelstva na další volební období. Žádám zastupitele, aby si promysleli, zda
zůstane 9 členů, nebo by se počet členů snížil popř. zvýšil.
p. Schwarz:
- nátěr půdních prostor v bývalé škole Javorník proti dřevokaznému hmyzu – řešeno na
zastupitelstvu v říjnu 2017, nátěr by měli provést zaměstnanci OÚ. Bude se nátěr provádět?
p. Švehlová:
- látka na nátěr půdních prostor je vedena jako nebezpečná. Musí být přepravena vozidlem
určeným k přepravě nebezpečných látek a měla by s ní manipulovat osoba oprávněná. Zatím
nátěr provádět nebudeme.
p. Šikner – TJ Sokol:
- rekonstrukce podlahy sokolovna – podlaha je sundaná, natáhla se voda do baru, bude se
zateplovat zeď v přísálí. Zažádáme ještě o dotaci na LK na výměnu oken v sokolovně.
p. Müller:
- po minulém zastupitelstvu jsme se byli podívat na budovu bývalého kravína. Střecha je
opravdu v katastrofálním stavu. Měli bychom uvažovat o postavení nové hasičárny.
p. Hendrych:
- v bývalém kravíně je uskladněno obecní dřevo a další věci, střechu budeme muset opravit.
Nemáme jinou obecní budovu, kde bychom toto skladovali.
p. Švehlová:
- pokud bychom uvažovali o dotaci na hasičárnu, musí se nejprve žádat na Ministerstvu
vnitra. Projekt bychom nemuseli zpracovávat, byl nám nabídnut z jiné obce.
p. Hendrych:
- čarodějnice na Proseči – návrh na příští rok udělat čarodějnice na hřišti v Borovičkách,
postavit vatru z klád. Spolupráce hasičů a TJ Sokol při přípravě her pro děti. Kulturnější
prostředí - může se posedět i uvnitř, je tam přístupné WC, což v lomě chybí.

Starostka přečetla usnesení a zastupitelé ho schválili.

Skončeno : 19:05 hod.
Zapsala : Hlubučková Alena
Ověřili : Klára Manychová a Tomáš Schwarz

