ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
PROSEČ POD JEŠTĚDEM

Datum konání: 17.12.2018
Místo konání: zasedací místnost OU
Zahájení: 18.05 hodin
Přítomní zastupitelé: Dolozim Robert
Hendrych Pavel
Lipská Anna
Manychová Klára
Müller Jan
Pavelka Roman
Poplužník Stanislav
Omluven:

Rozkovec Pavel

Občané: 13
Starosta Tomáš Schwarz přivítal přítomné a zahájil zasedání. Navrhl zapisovatelem dnešního
zápisu Janu Kořínkovou a ověřovateli zápisu Stanislava Poplužníka a Annu Lipskou.
Zastupitelé schválili zapisovatele a ověřovatele dnešního zápisu.
Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Program jednání:

1. Složení slibu zastupitele Bc. Roberta Dolozima
2. Zpráva o činnosti OU + Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
3. Zpráva o hospodaření
4. Rozpočtové změny 2018/5
5. Schválení rozpočtu na rok 2019
6. Projednání výše platby za likvidaci komunálního odpadu na rok 2019
7. Projednání dodatku č. 3 ke smlouvě o správě VO s firmou AES
Lichttechnik s.r.o.
8. Žádost o pronájem části pozemku v majetku obce p. č. 717/1 Kú
Javorník u Č. D.
9. Žádost o povolení Rally Bohemia 2019
10. Různé

Zastupitelé schválili program jednání.
Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 1: Složení slibu zastupitele Bc Roberta Dolozima
Proběhlo složení slibu Bc. Roberta Dolozima a současně zastupitelé obdrželi Osvědčení o
zvolení členem zastupitelstva obce Proseč pod Ještědem.

Bod 2: Zpráva o činnosti OU + Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
–

-

-

-

Oprava silnice Javorník–Horka. Silnice LK a.s. odložili realizaci na jaro 2019.
7. 12. OÚ vydražil 1/2 pozemku pod autobusovou zastávkou v Proseči. Po zapsání do
katastru budeme jednat s paní Ferencovou o odkoupení druhé poloviny pozemku.
8.12. se konala v zasedací místnosti OÚ výroční schůze hasičů.
12. 12. proběhli inventury majetku obce - poděkování K. Manychové a J. Prskavcovi
13. 12. proběhla schůzka s paní Čeřovskou kvůli správnému stanovení cen vody dle
zákona o cenách. OÚ musí do konce 01/2019 připravit všechny technické údaje o
vodovodu. Správně vyplněný výkaz o stanovení ceny vodného se odesílá na příslušné
ministerstvo do konce 04/2019. Dnes Finanční úřad vyměřil obci pokutu 30.000,- za
opakované pochybení bývalého vedení obce ve stanovení cen vodného.
Aktuální informace o stavu vody – objem vody ve vodojemech je v normě.
Poděkování občanům za šetření vodou. Další informace - celkového množství 210
odběrných míst je 44 hrazeno paušálem, tedy bez vodoměru.
Za škodnou událost na budově kravína z 06/2018 pojišťovna ČPP již uhradila škodu.
Není to 100% plnění, budeme požadovat úhradu celé částky.
20.12. bude probíhat na OÚ další přestupkové řízení. Do přestupkové komise je
jmenovaná paní Kořínková, namísto paní Hlubučkové.
Poděkování všem, kteří se podílejí na adventech.

Zastupitelé berou na vědomí zprávu o činnosti OU.
Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3: Zpráva o hospodaření
Zastupitelé měli k dispozici Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za 11/2018 a Výkaz
zisku a ztráty 11/2018.
Stav účtů k 17.12.2018:
KB hlavní činnost: 2 385 887,KB hospodářská činnost: 563 290,ČNB: 85 976,- (stav k 6.12.2018)
ČS běžný účet: 81 472,ČS úvěrový účet: -1 374 995,-

Zastupitelé berou na vědomí zprávu o hospodaření.
Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 4: Rozpočtové změny 2018/5
Viz zastupitelům předložený materiál: Rozpočtové změny 2018/5.
Zastupitelé schvalují rozpočtové změny 2018/5.
Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 5: Schválení rozpočtu na rok 2019
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 27.11. do 12.12. tedy 15 dní před
projednáním, jak ukládá zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. OÚ
v návrhu rozpočtu na rok 2019 chce více podporovat místní spolky.
Zastupitelé schvalují rozpočet obce na rok 2019 ve výši: přijmy 5.438.102,- výdaje
5.438.102,Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 6: Projednání výše platby za likvidaci komunálního odpadu na rok 2019
Dne 10.12. proběhlo na OÚ jednání s panem Šturmou, obchodním zástupcem firmy SKS.
Ke zdražení služeb poskytovaných firmou SKS dojde a to v předložené výši. S avizovaným
omezením skládkování komunálního odpadu od 2023, bude pravděpodobně docházet
ke každoročnímu navýšení cen za svoz komunálního odpadu. Souvisí to i s navyšováním
cen v liberecké spalovně. Po jednání pan Šturma dodal přesnou kalkulaci cen. Pro
občany se naposledy zdražovalo v roce 2015. Navýšení cen za svoz odpadů ve 2018 bylo
hrazeno z rozpočtu obce. Zastupitelé navrhují navýšení poplatků pro občany ve výši,
která je stanovena rozdílem cen 2018/2019.
Zastupitelé schvalují navýšení platby za sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu –
Dodatek č. 2 Vyhlášky 1/2011 s platností od 1.1.2019.
Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 7: Projednání dodatku č. 3 ke smlouvě o správě VO s firmou AES Lichttechnik s.r.o.
Firma AES Lichttechnik avizuje od 2019 ukončení činnosti a možné neplnění závazků.
Proto předložila Dodatek č. 3 ke stávající smlouvě s obcí což znamená podstoupení
smlouvy jiné firmě. Smlouva tedy i splátky úvěru na veřejné osvětlení (VO) mají platnost
dalších 8 let. Jednorázové zaplacení zbylé částky dle smlouvy je pro obec velká finanční
zátěž, nelze bez použití úvěru. Nová firma SEČR musí po podstoupení smlouvy zajistit pro
obec správu VO včetně servisu a dodávky elektřiny. Smlouva a závazky z ní vyplývající
včetně výše splátek se nemění. Starosta předložil připomínky JUDR. Plašilové
k předloženému dodatku, které nebyly firmou AES Lichttechnik v dodatku akceptovány.
Dle JUDR. Plašilové nebyly do smlouvy z roku 2016 zapracované její připomínky. Starosta
kontaktoval firmu SEČR, dle jejich vyjádření budou jednat s obcí až po podepsání
dodatku. Dále uvedli, že o převzetí správy VO s námi nebudou napřímo jednat vůbec a to
ani během roku 2019. Zastupitelé zvážili možné důsledky vyplývající z podepsání nebo
nepodepsání předloženého dodatku.
Zastupitelé schválili podepsání dodatku. č.3 smlouvy o správě VO s firmou AES
Lichttechnik s.r.o.
Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 8: Žádost o pronájem části pozemku v majetku obce p. č. 717/1 Kú Javorník u Č. D.
Zastupitelé požadují místo pronájmu uvedeného pozemku, jednat o jeho možné směně.
A to za část soukromého pozemku, která sousedí s obecní komunikací Javorník – Proseč a
je vedena jako cesta.
Zastupitelé odkládají projednání žádosti o pronájem části pozemku v majetku obce p. č.
717/1 Kú Javorník u Č.D. Zároveň ukládají starostovi jednat o možné směně pozemku.
Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 9: Žádost o povolení Rally Bohemia 2019
Pořadatel předložil vyznačená místa v obci určená pro diváky a s uvedenými majiteli
pozemků. Zastupitel Pavel Hendrych předem některé z nich oslovil s dotazem, zda by
souhlasili s konáním závodu. Starosta informoval zastupitele o zkušenostech starostů
okolních obcí, kde se závod jezdí k pravidelně. Vystoupil i místostarosta Šimonovic a
informoval přítomné o závodu Rally Bohemia z pohledu pořadatele. Problém může být s
poškozením krajnic komunikace po závodě, pořadatel se zavázal toto následně řešit.
Zastupitelé schválili žádost o povolení Rally Bohemia 2019 v obci Proseč p. J.
Pro 6

Proti 1

Zdrželi se 1

Bod 10: Různé
Zastupitel Robert Dolozim je ochotný se po dobu svého zahraničního pracovního pobytu
účastnit zasedání zastupitelstva přes internet (Skype).
Hasiči potřebují v hasičárně větší kamna.
Dotaz na opravu čekárny v Domaslavicích. Materiál - trámky jsou připraveny, bude
realizováno na jaře.
Starosta přečetl usnesení.
Zastupitelé berou usnesení na vědomí.
Skončeno: 20:10 hod.
Dle prezenční listiny se zasedání účastnilo 13 občanů.

Zapsala:

Jana Kořínková

Ověřili:

Stanislav Poplužník ………………………..
Anna Lipská

Starosta: Tomáš Schwarz

………………………..

………………………..

………………………..

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů.
2) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích.
3) Prezenční listina občanů.

