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

Datum konání: 21. 10. 2019
Místo konání: Proseč pod Ještědem 89 - zasedací místnost obecního úřadu
Zahájení: 18:02
Přítomní zastupitelé: Manychová Klára, Hendrych Pavel, Robert Dolozim, Rozkovec Pavel, Jan Müller
Schwarz Tomáš
Omluven: Lipská Anna, Poplužník Stanislav, Pavelka Roman
Neúčastnil se:
Starosta Tomáš Schwarz zahájil zasedání, zapisovatelem jmenoval Kláru Manychovou, ověřovateli
Roberta Dolozima a Jana Müllera.
Zastupitelé schvalují zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Program jednání:
1.

Zpráva o činnosti OÚ + kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

2.

Zpráva o hospodaření

3.

Smlouva o zajištění sběru jedlých olejů a tuků

4.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 O stanovení systému sběru a třídění KO

5.

Dohoda o výši příspěvku na provoz mateřské škole Č. Dub

6.

Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti LK na období 2020-2023

7.

Žádost o odkoupení pozemků – p.p.č. 384 k.ú. Javorník u Č. Dubu

8.

Nová smlouva o nájmu hrobového místa, řád pohřebiště, ceník

9.

Žádost o finanční příspěvek na sociální služby 2020 – Centrum LIRA z.ú.

10. Smlouva o nákupu díla: Obraz prosečské kapličky
11. Různé

Zastupitelé schvalují program jednání.
Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

1. Zpráva o činnosti obecního úřadu, kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesl starosta:
•

Informace k vodě: stav vody – vodojem Proseč opět v normálu. Naopak dnes se řeší havárie na
vodovodu v Javorníku, včera večer byl vodojem v Jiříčkově prázdný. Nevíme, kde dochází k úniku.
Od posledního zasedání (před měsícem) se řešili 3 poruchy na vodovodním řadu.

•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Proběhla kontrola KHS, bohužel vzorky z vodovodu v Proseči ze dne 18.9. byly nadlimitní u bakterií,
proto se musela voda převařovat.
V 39. týdnu, zde proběhly šetření dvou hydrogeologů. Spolupracovat budeme pouze s p. XXXXX.
Přijede ještě jednou, bude se řešit pramen pod Kamenným. Kompletní vyjádření bude k dispozici
později. Obec je závislá na jímání vody, vrty zde nic neřeší.
23.9. proběhl předběžný audit hospodaření, který provádí Krajský úřad Libereckého kraje.
Audit je pro obec zdarma, ušetříme cca 24.tis. za externího auditorova. Upozornění auditora – nutnost
přepracovat veškeré směrnice obce, webové stránky nesplňují požadavky na elektronickou úřední
desku. Připomínka k činnosti kontrolního výboru.
Obec s panem XXXXX domluvila čipování psů. Informace byly občanům poskytnuty, zájemců je celkem
12.
Dotaz starosty na finanční výbor – v jakém termínu bude zasedat? Nutná příprava rozpočtu na 2020 a
vypracování návrhu na přerozdělení financí spolkům za rok 2019. Zastupitel Hendrych – výbor bude
zasedat 4.11.
Dotaz starosty na zastupitele Dolozima ohledně informací k jednání s panem XXXXX o zamezení
průjezdu po komunikaci na p.č. 24/1. Zastupitel Dolozim – pan XXXXX je svolný k výměně pozemků a
chce dohodnout termín společné schůzky. Zastupitel Müller – s panem XXXXX jsem jednal jednou a
nevěřím v jakoukoliv domluvu. Zastupitel Dolozim – domluvím schůzku pro další jednání s panem
XXXXX.
Obec podala s panem XXXXX (OLH) žádost o krajský příspěvek na dotaci nákladů spojených s likvidací
kůrovce. V Horce se musí vytěžit dalších cca 100m3 napadeného dřeva. Dnes se prodalo 20m3 za cenu
800Kč/m3 na zpracování. Dotaz na zastupitele, zda souhlasí s dalším prodejem palivového dřeva
občanům za cenu 600Kč/m3? Zastupitele souhlasí.
Informace ohledně možného odprodeje haly bývalé expedice z areálu „Přidruženky“ pro potřeby
hasičů. Vlastník firma DTZ s.r.o. tuto halu neprodá. Nabízí pronájem s tím, že zajistí na své náklady
požadované investice do této budovy, následně se stanoví výše nájemného. DTZ s.r.o. nabízí možný
odprodej pozemku (v ÚP vedeného jako plochu veřejného prostranství). Zastupitel Rozkovec –
upozorňuji, na nutnost prověřit, zda na pozemku nabídnutém k odprodeji není ekologická zátěž.
Starosta - domluvím prohlídku areálu společně se zastupiteli.
Proběhl sběr velkoobjemového odpadu. Kontejner v Javorníku nebyl naplněn.
Na OÚ probíhá sbírka potřebného pro neziskovou organizaci Dobrotety, která pomáhá především
dětem. Možnost přispět je do 15.11.
Pojízdná prodejna na Proseči je hodnocena kladně. Je možné domluvit přistavení prodejny i
v Javorníku. Nový nájemce do obchodu se zatím nepřihlásil.
V sobotu 26.10. od 14.h. se v sokolovně koná každoroční Halloweenská dílnička.
V neděli 27.10. bude v Borovičkách tradiční posvícení.
V úterý 5.11. bude v obci poskytovat své služby kominictví Kryštov, lze se ještě objednat.
V sobotu 9.11. bude probíhat sběr nebezpečných složek komunálního odpadu – zajišťuje spol. SKS.

• starosta informoval zastupitele obce o neprodloužení pracovní smlouvy referentce úřadu
paní XXXXX. K tomuto tématu proběhla diskuze.
Zastupitelé berou na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.
Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

2. Zpráva o hospodaření
Zastupitelům byly předloženy dokumenty: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztráty, FIN za
09/2019.

Informace o stavu finančních prostředků na účtech obce jsou dostupné v originální verzi zápisu.
Zastupitelé schvalují zprávu o hospodaření 09/2019.
Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

3. Smlouva o zajištění sběru jedlých olejů a tuků
Jedná se o zákonnou povinnost od 1.1.2020. Oleje se sbírají v domácnostech do PET lahví, tyto se budou
ukládat do kontejneru, který bude umístěn na OÚ. Předloženy cenové nabídky.

Zastupitelé schvalují předloženou Smlouvu na zajištění sběru, svozu, využití a odstranění
komunálního odpadu – jedlé oleje a tuky se společností Severočeské komunální služby s.r.o.
Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

4. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 O stanovení systému sběru a třídění KO
Aktualizace této vyhlášky i z důvodu zajištění sběru jedlých olejů a tuků. Došlo k přesunutí kontejneru na sklo,
na jedno stanoviště v Proseči. V Javorníku bylo zpevněno stanoviště pro kontejnery.

Zastupitelé schvalují obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 O stanovení systému sběru a třídění KO.
Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

5. Dohoda o výši příspěvku na provoz mateřské škole Č. Dub
Tato smlouva se s městem Č. Dub uzavírá každý rok, podle počtu umístěných dětí. Příspěvek je ve výši 5tis. na
dítě/rok. Letos je umístěno 5 dětí z naší obce, další děti se nepodařilo umístit nejen do Č. Dubu, ale ani do
školky v Bílé. Starosta – paní ředitelka MŠ mě přislíbila přizvat na jednání ohledně možného navýšení kapacity.

Zastupitelé schvalují Dohodu o výši příspěvku na provoz mateřské škole Český Dub na školní rok
2019/2020.
Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

1 (Schwarz)

6. Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti LK na období 2020-2023
Smlouva končí standardně po 4-letech. Nemění se výše příspěvku obce na dopravní obslužnost, je to
90Kč/osobu/rok. Celková částka, kterou hradí obec je 35.550,- za rok. Nemění podoba jízdních řádů pro Proseč
a Javorník. Žádný spoj se neruší.

Zastupitelé schvalují Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti LK na období 2020-2023.
Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

7. Žádost o odkoupení pozemků – p.p.č. 384 k.ú. Javorník u Č. Dubu
Paní XXXXX požaduje odkoupení pozemku z důvodu možnosti si zajistit lepší přístupnost ke svému pozemku.
Starosta – navrhl jednat o možnosti úpravy časti pozemku bez nutnosti prodávat pozemek celý.

Zastupitelé neschvalují záměr prodeje pozemku na p.č. 384 k.ú. Javorník u Č. Dubu
Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Zastupitelé schvalují terénní úpravy pozemku p.č. 384 k.ú. Javorník u Č. Dubu pro umožnění příjezdu
na pozemek p.č. 1 k.ú. Javorník u Č. Dubu v předem domluveném rozsahu a provedení na náklady
vlastníka pozemku p.č. 1 k.ú. Javorník u Č. Dubu.
Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

8. Nová smlouva o nájmu hrobového místa, řád pohřebiště, ceník
Po 10 letech končí platnost předchozích smluv. Nové smlouvy odpovídají zákonným požadavkům taktéž Řád
pohřebiště. V ceně služeb jsou zohledněny skutečné náklady (odpady, voda), část nákladů na údržbu hřbitova
hradí obec.

Zastupitelé schvalují Ceník provozovatele veřejného pohřebiště obce Proseč pod Ještědem.
Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

1

Zastupitelé schvalují Řád veřejného pohřebiště obce Proseč pod Ještědem.
Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Zastupitelé schvalují předloženou Smlouvu o nájmu hrobového místa.
Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

9. Žádost o finanční příspěvek na sociální služby 2020 – Centrum LIRA z.ú.
Příspěvek je žádám pro zajištění péče o dítě s postižením, které žije v naši obci.

Zastupitelé schvalují veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí částky 11.750,-Kč organizaci Centrum
LIRA z.ú. jako příspěvku na náklady spojené s péčí na rodinu s dítětem s postižením pro rok 2020.
Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

10. Smlouva o nákupu díla: Obraz prosečské kapličky
Nabídka pana XXXXX na prodej obrazu místní kapličky vyrobeného z různých druhů mramoru. O tento obraz
projevilo zájem i turnovské muzeum, přednostně je nabídnut obci.

Zastupitelé schvalují předloženou smlouvu o nákupu díla Obraz prosečské kapličky s Miroslavem
Stejskalem za dohodnutou kupní cenu 14.000,-Kč.
Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

11. Různé
Zastupitel Hendrych – byl jsem pověřen zjistit, zda pan Samek bude ochotný obci přenechat pozemek p.č. 11
k.ú. Proseč pod Ještědem směnou za vybudování cesty, pozemek je syna.
Zastupitel Hendrych – dotaz ohledně zajištění zimní údržby na obci. Starosta – je v řešení.
Pan XXXXX – doporučuji pro další období externího auditora pro audit hospodaření, mám kontakty.
Pan XXXXX – dotaz na přerozdělení příspěvků spolkům v Proseči. TJ Sokol PPJ nyní investuje do rozsáhlé
rekonstrukce WC a sprch, musí se dále nakoupit nové židle, jsou objednaná nová okna v celé sokolovně.
Za každou finanční pomoc bude TJ Sokol vděčný.

Na závěr starosta přečetl všechna usnesení.
Skončeno: 20:40
Dle prezenční listiny se zasedání účastnili 4 občané.

Zapsala:

Klára Manychová ……………………………..

Ověřili:

Jan Muller ……………………………………….

Robert Dolozim ……..…………………………

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.

