ZÁPIS
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

Datum konání : 13.6.2018
Místo konání : zasedací místnost OÚ
Zahájení : 17.00 hodin
Přítomni : zastupitelé : Hendrych Pavel
Manychová Klára
Müller Jan
Pavelka Roman
Poplužník Stanislav
Prskavec Jiří
Schwarz Tomáš
Švehlová Jana
Omluveni : Guschl Lukáš
Občané : 2
Starostka Jana Švehlová zahájila zasedání, zapisovatelem dnešního zápisu jmenovala Alenu
Hlubučkovou a ověřovatele zápisu jmenovala Stanislava Poplužníka a Jiřího Prskavce.
Zastupitelé schválili zapisovatele a ověřovatele dnešního zápisu.
Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Program jednání :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zpráva o činnosti OÚ + Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
Zpráva o hospodaření + Rozpočtové změny 2018/2
Projednání prodloužení nájemní smlouvy (fy. LEVELSPORTKONCEPT s.r.o.)
Smlouva o výkonu přezkoumání hospodaření – dodatek č. 1
Projednání oprav, nákupů, investic v období 06-09/2018
Projednání počtu volebních okrsků a počtu zastupitelů ZO pro volební období
2018 -2022
7. Projednání vystoupení obce z DSO Podještědí
8. Projednání dopravní situace Horka
9. Různé – Žádost o podporu (Linka bezpečí, z. s.)

Zastupitelé schválili program jednání.
Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

1/ Zpráva o činnosti OÚ + Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva
Zpráva o činnosti OÚ - p. Švehlová:
- GDPR – po skončení zasedání zastupitelstva budou zastupitelům předány k podepsání
Dohody o mlčenlivosti. Z webových stránek obce byly staženy Usnesení a Zápisy ze zasedání
zastupitelstva.
Zastupitelé:
- dohodli se na zveřejnění Usnesení a Zápisů ze zastupitelstva na webu obce
v anonymizované podobě od května 2018 (osobní údaje budou začerněny). Usnesení a
zápisy ze zastupitelstva před květnem 2018 jsou k nahlédnutí v kanceláři starosty obce.
- nákup nového čerpadla do obecního vodovodu, částka 24 tis. Kč.
- příkopy podél komunikace by měly být posekány do konce týdne
- revize katastru nemovitostí kú Javorník u Č. Dubu – proběhla první schůzka se zaměstnanci
KÚ Liberec ohledně nesouladu údajů v KN. Obce se týká komunikace v Padouchově a
márnice na hřbitově. Obojí bychom měli nechat zaměřit, částka cca 45 tis. Kč.
Zastupitelé:
- souhlasí se zaměřením a pověřují starostku zadáním zaměření komunikace v Padouchově a
márnice na hřbitově v Proseči p. J.
Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva – p. Švehlová:
- Veřejné osvětlení – Dodatek ke smlouvě – právník obce chce přesně specifikovat sankce,
které budou uvedeny v dodatku, pokud firma VO neopraví.
Zastupitelé:
- pokud nebude VO opraveno do tří dnů, tak za každý den z prodlení 1 tis. Kč.
p. Švehlová:
- kupní smlouva – pozemek č. 772/9 kú Javorník u Č. Dubu byla podepsána, částka za
pozemek a další náklady byly uhrazeny, vklad do KN 5.6. Převod pozemku by měl být vyřešen
do 30.6.2018.
- zhotovení veřejného osvětlení v Javorníku bylo přislíbeno do konce června 2018
- dotace na kontejnerová stání v Javorníku a na Proseči byla podána
- střecha OÚ – zhotovení střechy nechat na rok 2019. Nyní již nelze zajistit firmu, která by
střechu opravila. Do konce roku 2018 oslovit firmy a nechat připravit nabídky.

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

2/ Zpráva o hospodaření + Rozpočtové změny 2018/2
- viz. materiály – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 5/2018 + Rozpočtové změny
2018/2, které obdrželi zastupitelé.
Zpráva o hospodaření – p. Švehlová:
stavy na obecních účtech k 13.6.2018:
KB hlavní činnost 1.667.382,51 Kč
KB hospodářská činnost 374.514,21 Kč
ČNB 20.191,64 Kč k 4.6.2018
ČS běžný účet 15.671,39 Kč stav k 31.5.2018
ČS úvěrový účet - 1.624.997,- Kč stav k 31.5.2018
Rozpočtové změny 2018/2 – p. Švehlová:
- rozpočtové příjmy – 52 tis. Kč dotace hasiči, 38 tis. Kč prodej pozemku, 3 tis. Kč vráceno z LK
na dopravní obslužnost.
- rozpočtové výdaje – 14 tis. Kč cestovné komunální služby, 4 tis. Kč pohoštění Volby ZO.

Zastupitelé berou na vědomí zprávu o hospodaření.
Zastupitelé schvalují rozpočtové změny 2018/2.
Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

3/ Projednání prodloužení nájemní smlouvy (fy. LEVELSPORTKONCEPT s.r.o.)
- viz. materiály – Smlouva a Dodatek č. 2 o nájmu prostor sloužících k podnikání, které
obdrželi zastupitelé.
p. Švehlová:
- Žádost firmy LEVELSPORTKONCEPT s.r.o. o prodloužení nájemní smlouvy v přízemí objektu
bývalé školy v Javorníku.

Zastupitelé schvalují prodloužení nájemní smlouvy s fy. LEVELSPORTKONCEPT, s.r.o. do
30.6.2019.
Pro 8 Proti 0

Zdrželi se 0

4/ Smlouva o výkonu přezkoumání hospodaření – dodatek č. 1
- viz. materiály – Dodatek č. 1 smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ze dne
22.6.2017, který obdrželi zastupitelé.

Zastupitelé schvalují dodatek smlouvy o výkonu přezkoumání hospodaření se společností
C.P.A. Audit, spol. s r.o.
Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

5/ Projednání oprav, nákupů, investic v období 06-09/2018
- viz. materiály – Podklady pro jednání zastupitelstva – investice 6-9/2018, které obdrželi
zastupitelé.
p. Švehlová:
1. Přidělení dotace LK – Podpora jednotek PO
- dotace na nákup 4 ks zásahové obuvi a nákup elektrocentrály. Celková dotace 57 tis. Kč,
podíl obce 38 tis. Kč.
2. Oprava autobusové zastávky Domaslavice
- střecha je v havarijním stavu, nákup materiálu cca 15 tis. Kč + oprava omítky a vybílení cca 5
tis. Kč.
3. Dodělání toalet OÚ
- natření zárubní dveří, dobudování příčky, oprava vnitřní omítky, 3 ks dveří, celkem cca
8.600,- Kč
4. Oprava komína v Turistické ubytovně
- cenová nabídka na opravu komína od p. Koudelky Bílý Kostel nad Nisou, kterou obdrželi
zastupitelé před konáním zastupitelstva, částka cca 98 tis. Kč. Pokud si nabídku vybereme,
tak firma komín zhotoví v druhé polovině září. Rekonstrukce bude trvat asi 10 dní.
Zastupitelé:
- souhlasí s opravami, nákupy a investicemi v období 6-9/2018, které byly předloženy
starostkou obce
Zastupitelé schvalují opravu komínového tělesa v turistické ubytovně č.p. 16 dle nabídky
pana Koudelky.
Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

6/ Projednání počtu volebních okrsků a počtu zastupitelů ZO pro volební období
2018 - 2022
p. Švehlová:
- na minulém zastupitelstvu jsem Vás žádala, ať si promyslíte, zda chcete zvýšit, popř. snížit
počet členů zastupitelstva na další volební období.
Zastupitelé:
- navrhují ponechat jeden volební okrsek a i počet členů zastupitelstva, tj. 9 členů.
Zastupitelé schvalují pro volby do zastupitelstva obce konaných v termínu 5. a 6. 10. 2018
jeden volební okrsek.
Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Zastupitelé schvalují pro volby do zastupitelstva obce pro období 2018 – 2022
9 zastupitelů.
Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

7/ Projednání vystoupení obce z DSO Podještědí
p. Švehlová:
- DSO Podještědí nevykonává žádnou činnost. Je v insolvenčním režimu. Z důvodu dotace v r.
2005 na projekt cca 15 mil., která se musela vrátit a penále cca 9 mil., celkem 23 mil. Kč. Ve
svazku obcí je 9 obcí, neplatí se žádné členské příspěvky. Předsedou DSO je vždy zástupce
obce, tj. starosta. Účetnictví zpracovává Liberecký kraj, jehož právní odbor jsme požádali o
postup ve věci zrušení DSO Podještědí. Obce nejprve musí schválit vystoupení z DSO, poté
sehnat likvidátora. Jelikož DSO nemá žádné finanční prostředky, tak proběhla dohoda
s obcemi, že na úhradu nákladů za služby likvidátora se složí všechny obce, které jsou v DSO.

Zastupitelé schvalují vystoupení obce Proseč pod Ještědem z Dobrovolného svazku obcí
Podještědí.
Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

8/ Projednání dopravní situace HORKA
- viz. materiály – Dopisy Věra a Pavel Jenčovi Horka, ve věci dopravní situace a kácení
nebezpečných stromů v Horce + odpověď starostky, které obdrželi zastupitelé.
p. Švehlová:
- obdrželi jsme dopis od manželů Jenčových z Horky ve věci nebezpečného úseku silnice před
jejich domem a kácení nebezpečných stromů podél silnice. Žádají obec k opatření ohledně
omezení rychlosti. Silnice je v majetku Libereckého kraje. Požádáme o umístění značek se
snížením rychlosti na 30 km/h.
p. Jenč:
- návrh např. oslovit studenta z fakulty stavební nebo ČVUT, zda by nezpracoval bakalářskou
práci na téma bezpečnosti silnice v Horce.
Zastupitelé:
- pokud se vykácí stromy podél komunikace a opraví se, tak se rychlost ještě zvýší.
p. Schwarz:
- nechat umístit dopravní značku zúžení úseku + snížení rychlosti 30 km/h. Nechat měřit
rychlost policií ČR.
p. Švehlová:
- stromy podél komunikace se mohou kácet v době vegetačního klidu tj. od listopadu 2018.
Prozatím zajistíme stromolezce, který prořeže suché větve.

9/ Různé – Žádost o podporu (Linka bezpečí, z.s.)
- viz. materiály – Žádost o podporu Linky bezpečí, kterou obdrželi zastupitelé.
p. Švehlová:
- žádost o podporu Linky bezpečí ve výši 3 tis. Kč.
p. Manychová:
- žádá zastupitele o příspěvek na letní příměstský tábor pro děti, který se koná v srpnu v naší
obci. Částka by byla použita na úhradu dopravy dětí do ZOO Berousek v Doksech.
Zastupitelé:
- souhlasí s úhradou dopravy dětí z příměstského tábora do Doks a zpět. Nesouhlasí
s podporou 3 tis. Kč. pro Linku bezpečí, z.s.
p. Hendrych:
- zničená cesta na Hoření Proseči mezi p. Linkovou a p. Ježkem.
p. Švehlová:
- budeme řešit dosypáním recyklátu, případně svodnicemi.
TJ Sokol – p. Šikner:
- probíhá rekonstrukce podlahy, podlahová krytina bude dubová mozaika. Začátek pokládky
konec června, dokončení konec července. Sokolovna se vymalovala, zmenšila se okna
v přísálí.
Hasiči – p. Prskavec:
- zásah v neděli 10.6. v Padouchově, uhodil blesk u trafostanice, začala hořet stodola.

Starostka přečetla usnesení a zastupitelé ho schválili.

Skončeno : 18:45 hod.
Zapsala : Hlubučková Alena
Ověřili : Stanislav Poplužník a Jiří Prskavec

