ZÁPIS
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM
- tento zápis je anonymizován, úplná verze je dostupná na obecním úřadě -

Datum konání: 25. 2. 2018
Místo konání: Proseč pod Ještědem 89 - zasedací místnost obecního úřadu
Zahájení: 18:05
Přítomní zastupitelé: Lipská Anna, Manychová Klára, Müller Jan, Pavelka Roman, Poplužník Stanislav,
Pavel Hendrych, Rozkovec Pavel, Schwarz Tomáš
Omluvení zastupitelé: Dolozim Robert
Starosta Tomáš Schwarz zahájil zasedání, zapisovatelem zápisu jmenoval Janu Kořínkovou a
ověřovateli Romana Pavelku a Kláru Manychovou.
Zastupitelé schvalují zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 2

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zpráva o činnosti OÚ + Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
Zpráva o hospodaření
Změna smlouvy o dodávce pitné vody
Smlouva o poskytování služby zasílání informačních SMS zpráv
Projednání podání žádosti o dotaci z Programu podpora jednotek požární ochrany obcí LK
Projednání podání žádosti o dotaci z Programu podpora ochrany přírody a krajiny LK
Projednání žádosti o snížení nájemného – obchod potravin
Projednání žádosti o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Různé
dále doplněný bod
10. Požadavek na koupi nové víceúčelové pily
11. Prodloužení smlouvy o pronájmu požární zbrojnice v Javorníku
Zastupitelé schvalují doplněný program jednání
Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

1/ Zpráva o činnosti obecního úřadu, kontrola plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva
Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesl starosta:
-

Dotace na elektrocentrálu podaná v minulém roce paní starostkou nebyla podaná jako
investiční. Vyřešilo se to dodatkem smlouvy s Krajským úřadem. Obec nemusí vracet částku
38.700Kč.

-

-

-

-

-

-

Česká podnikatelská pojišťovná odmítla 100% plnění náhrady škody za opravu štítu budovy
kravína. Obec se odvolala, pojišťovna uhradí i zbylou částku 24.152Kč. Firma ASANO do konce
04/2019 provede štukování omítek, již hrazeno z pojistky.
Došlo k úpravě nastavení tarifů s mobilním operátorem T-mobile. Obec během platnosti dvou
let nové smlouvy ušetří přes 47tis.Kč.
Došlo ke změně nastavení hlavního účtu obce u Komerční banky. Roční úspora 3.400Kč.
Po skončení ve funkci starostky nevypověděla pí. XXXXX u GENERALI pojistku odpovědnosti za
škodu zaměstnavateli, hrazenou obcí. Roční pojistné 1265Kč na rok 2019 obec platit nebude,
pojistka byla vypovězena.
V lednu a únoru musí obecní úřad podávat roční výkazy a hlášení o odpadech a provozování
vodovodu. Chybí nám některé důležité dokumenty – například platné povolení nakládání
s podzemními vodami, nyní se dokumenty vyhledávají na magistrátu v Liberci. Obecní úřad
v minulosti některá povinná hlášení nepodával.
Obec po 5-ti letech zajistila kontrolu funkčnosti alarmu v budově úřadu.
V Javorníku byla zaměstnanci obce vyčištěna požární nádrž.
Uplynulou sobotu se konal Dětský karneval, pořádaný obcí společně se TJ Sokol. Účastnilo se
skoro 70 dětí. Rád bych poděkoval všem, kteří pomohli s organizací a také p. XXXXX, který akci
ozvučil a moderoval zdarma.
Starosta zajistil roční zapůjčení měřiče rychlosti od firmy GEMOS (v hodnotě 150tis.) zdarma.
Obec zaplatí pouze náklady spojené s instalací a nastavením. Měřič rychlosti vyhodnocuje
průjezdnost a zaznamenává SPZ vozidel. Bude umístěn na krajské komunikaci v Horce.
Zástupce firmy GEMOS vytipuje vhodné místo pro případné umístění na Proseči.
Ve středu 27. 2. bude na obecním úřadě probíhat audit o přezkoumání hospodaření.
Na dotaz, kdy bude probíhat oprava silnice Javorník – Horka starosta sdělil, že žádá KSSLK o
sdělení termínu rekonstrukce – zatím bez odpovědi.

Zastupitelé berou na vědomí zprávu o činnosti OÚ.
Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

2/ Zpráva o hospodaření
Zastupitelé měli k dispozici dokumenty: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztráty, FIN
za 12/2018.
Informace o stavu finančních prostředků na účtech obce jsou dostupné v originální verzi zápisu.
Zastupitelé schvalují zprávu o hospodaření za 12/2018.
Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

3/ Změna smlouvy o dodávce pitné vody
Došlo ke změně statutárního zástupce obce, zároveň je smlouva zjednodušena.
Zastupitelé schvalují smlouvu o dodávce pitné vody.
Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

4/ Smlouva o poskytování služby zasílání informačních SMS zpráv.
Došlo ke změně firmy, která provozuje zasílání SMS zpráv. P. XXXXX si založil vlastní firmu LJ systems
s.r.o. Cena SMS zůstala stejná. Předloženou smlouvu zkontrolovala JUDr. XXXXX. Ing. XXXXX zároveň
přepracoval formulář žádosti o zasílání informačních SMS dle požadavků GDPR.
Zastupitelé schvalují smlouvu o poskytování služby zasílání informačních SMS.
Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

5/ Projednání podání žádosti o dotací z Programu podpora jednotek požární ochrany obcí LK.
Po konzultaci s velitelem jednotky SDH Proseč p.J. a zastupitelů bude předmětem žádosti následující:
1. radiostanice do zásahového vozidla, cena 18.900Kč. Stávající radiostanice funguje pouze na
analogovém signálu, v některých místech katastru obce není signál. Nová stanice funguje i na digitální
frekvenci.
2. zásahový oblek pro nového člena výjezdové jednotky p. XXXXX v ceně 21.559Kč
Dotace by měla pokrýt minimálně 50 % nákladu.
Zastupitelé schvalují podání žádosti o krajskou dotaci z Programu podpora jednotek požární ochrany
obcí LK.
Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

6/ Projednání podání žádosti o dotaci z Programu podpor ochrany přírody a krajiny LK.
Na základě podkladů k dotaci je reálné získat až 70 % nákladů na odborný prořez cca 45 stromů.
Případně ušetřené finance mohou být použity na další údržbu aleje. Cílem pro další roky je začít
s celkovou obnovou aleje. Na kácení suchých stromů nelze uplatnit dotaci – provedou zaměstnanci OÚ.
S obnovou aleje pomáhá p. XXXXX a pí. XXXXX. Ta vyjádřila záměr obnovit v aleji staré místní odrůdy
stromů a díky tomu získat další dotace na údržbu. V aleji by mělo být finálně až 230 stromů. Nyní chybí
123 stromů, dalších 60 se musí vykácet.
Byl vysloven návrh oslovit KSSLK s žádostí o finanční pomoci při obnově aleje a dále Státní pozemkový
fond s požadavkem o odkupu pozemku.
Zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci z Programu podpor ochrany přírody a krajiny LK.
Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 1

7/Projednání žádosti o snížení nájemného – obchod potravin.
Pí. XXXXX platí nájem 6.000Kč ročně a elektřinu 3.100Kč měsíčně. Nehradí za odběr vody, revizi
elektra, čištění komínu, má upravenou cenu za svoz komunálního odpadu. Smlouva o pronájmu je
platná do konce roku 2020. Byl podán návrh na novou výši nájemného 1000Kč ročně.
Zastupitelé schválili snížení nájemného za pronájem obchodu potravin na částku 1000Kč za rok.
Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

8/Projednání žádosti o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
V loňském roce se k akci připojilo 737 měst a obcí. Vyvěšení vlajky na obecním úřadě je vyjádřením
solidarity. Jde o oficiální stanovisko obce, proto o tomto musí hlasovat zastupitelstvo.
Zastupitelé schvalují připojení obce k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

9/Různé
Byla předložena cenová nabídka na softwarové řešení pasportů veřejného osvětlení, vodovodů a
komunikací od firmy Geodézie Jablonec s.r.o. Nejdůležitější je pasport vodovodu a komunikací kvůli
definici místních komunikací a s tím spojený plán zimní údržby. Zastupitelé berou na vědomí
předložené nabídky.
Pro aktualizaci mapových podkladů do programu MYSIS (správa katastru) musíme mít smlouvu o užití
státního mapového díla v digitální formě se Státním zeměměřičským úřadem. Tyto mapy lze následně
pro výkon státní správy poskytnout zdarma.
Starosta požádal zastupitele o pomoc s aktualizací pasportu komunikací.
Je nutné řešit několik stížností občanů na stav komunikací (p. XXXXX - cesta u kapličky, p. XXXXX cesta v Horce, pí. XXXXX a sousedé poslali žádost o úpravu cesty u Šámalů, dále spor p. XXXXX a p.
XXXXX ohledně místní komunikace u kapličky).
V 19.40 odešel zastupitel Jan Müller.
Zastupitelé schvalují smlouvu o užití státního mapovaného díla v digitální podobě.
Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

10/Požadavek na koupi nové víceúčelové pily.
Obec nevlastní víceúčelovou pilu vhodnou pro zpracování palivového dřeva pro vlastní potřebu. Byly
předloženy cenové nabídky, nejlevnější varianta vytipované pily je za 31.000Kč.
Zastupitelé schvalují nákup hospodářské víceúčelové pily.
Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

11/ Schválení prodloužení smlouvy o pronájmu požární zbrojnice v Javorníku.
Smlouva vypršela již v 09/2018. Stávající nájemce projevil zájem o pokračování smlouvy do konce roku
2022. Prodloužení smlouvy lze řešit dodatkem.
Zastupitelé schvalují dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor v budově na st. p. č. 95 k.ú. Javorník
u Č. D.
Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Starosta přečetl všechna usnesení.
Na závěr Pavel Hendrych připomněl plné příkopy a požadoval oslovit KSSLK o nápravu.
Skončeno: 20:15
Dle prezenční listiny se zasedání účastnilo 9 občanů.
Zapsala:

Jana Kořínková

………………………..

Ověřili:

Roman Pavelka

………………………..

Klára Manychová

………………………..

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.

