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

Datum konání: 16. 12. 2019
Místo konání: Proseč pod Ještědem 89 - zasedací místnost obecního úřadu
Zahájení: 18:05
Přítomní zastupitelé: Hendrych Pavel, Dolozim Robert, Lipská Anna, Müller Jan, Pavelka Roman,
Rozkovec Pavel, Poplužník Stanislav, Schwarz Tomáš
Omluvena: Manychová Klára
Neúčastnil se:
Starosta Tomáš Schwarz zahájil zasedání, zapisovatelem jmenoval Annu Lipskou, ověřovateli
Stanislava Poplužníka a Roberta Dolozima.
Zastupitelé schvalují zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

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

Zpráva o činnosti OÚ + Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
Zpráva o hospodaření 11/2019
Návrh rozpočtových změn 2019/4
Schvalování rozpočtu na rok 2020
Stanovení odměn neuvolněných členů zastupitelstva
Smlouva o umístění telekomunikačních zařízení
Žádost o finanční příspěvek – obec Bublava
Různé

Zastupitelé schvalují program jednání.
Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

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

Provedená rekonstrukce hlavních uzávěrů na vodovodním řadu v Jiřičkově. Finanční náklady jsou ve
výši cca 300 tis. bez DPH. Nyní je provozovatel vodovodu schopen řešit havárie v řádech dnů, ne týdnů.
Dále dojde k výměně nefunkčního vodoměru ve vodojemu v Jiříčkově. Postupně budou rušeny
paušální platby a nově instalovány vodoměry. Bude poptány nabídky na výměnu nefunkčních hydrantů
a uzávěrů na vodovodním řadu v Javorníku a na Proseči.

•

Nakoupeny nové vodoměry v množství 35ks za částku 19.900,-

•

Poslední letošní kontrolní odběry vody ze dne 25.11. na Proseči jsou v pořádku.

•

S hydrogeologem RNDr. XXXXXX byla prověřena vydatnost pramenu pod Kamenným jako možné
alternativy pro doplnění přítoku vody do vodojemu na Proseči. Je nutné jednat s vlastníkem pozemků.

•

Reklamace provedení obecní komunikace v „Hruštičkách“. Zatím opraveno provizorně.

•

25.11. proběhlo jednání zastupitelů s p. XXXXX ohledně průjezdu po komunikaci z Proseče do
Padouchova.

•

28.11. vydaná interní směrnice: Spisový řád.

•

2.12. proběhlo jednání zastupitelů s Ing. XXXXX ohledně aktualizace pasportu komunikací.

•

7.12. proběhlo školení hasičů u jednotky PO v Českém Dubu.
J. XXXXX - je to časově náročné, vzhledem k tomu, že jsou hasiči normálně zaměstnaní.
P. XXXXX - hasiči z Proseče prakticky vykrývají mezery a nedostatečnost jednotky v Českého Dubu. Do
hasičárny na Proseči zatéká, musí se to řešit.
Starosta - zjistí se rozměry střechy pro poptávku materiálu na nové zakrytí.

•

9.12. Inventury. Zasedání přestupkové komise. Jednání zastupitelů s Arch. XXXXX ohledně tzv. severní
varianty obchvatu Českého Dubu. Dle vyjádření Arch. XXXXX počítá Liberecký kraj v budoucnu
s navýšením kapacity komunikace 3. třídy z Hodkovic do Českého Dubu.
Zastupitel Rozkovec – návrh řešení má název Koridor Karoliny Světlé nikoliv obchvat Českého Dubu.
Jedná se o novou silnici 3. třídy, která má kopírovat dráhu vysokého napětí (Hoření Vlčetín – Javorník).
Vzhledem k tomu, že se navrhuje obchvat Osečné, je tu potenciál zvýšení provozu směrem k Proseči a
dále přes obec na Liberec. Návrh nemá pro Proseč v podstatě žádný přínos. Komunikace řeší částečně
problém Bílé i Vlčetína, ale na úkor Proseče. Jednou z mála výhod by bylo vybudování mokřadů, tam
kde vedou vodní toky.
Starosta – toto se dá řešit i bez návaznosti na budování nové komunikace. Finální řešení dopravy musí
být koncepčním řešením celé oblasti (z Osečné až do Hodkovic). Z uvedené schůzky bude zápis a
zastupitelé se vyjádří k celému návrhu za obec Proseč pod Ještědem.
Zastupitel Rozkovec - připomíná, že Arch. XXXXX slíbil zaslat plány v digitální podobě.

•

12.12. proběhla kontrola ze Státního oblastního archivu Liberec na dodržování zákona ohledně
povinné archivace a výkonu spisové služby. Archivace nebyla na úřadě provedena od roku 1990!

•

Probíhá advent na Proseči – velká návštěvnost. Poděkování všem, kteří akci připravují.

•

Na úřadě je umístěna sběrná nádoba pro možnost odevzdání jedlých olejů a tuků z domácností.

Zastupitelé berou na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.
Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

2. Zpráva o hospodaření 11/2019
Zastupitelům byly předloženy dokumenty: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztráty, FIN za
11/2019.

Informace o stavu finančních prostředků na účtech obce jsou dostupné v originální verzi zápisu.
Starosta - na účtech je ve srovnání s rokem předešlým o více než 1 400 000,-Kč. Je tedy možnost v následujícím
roce začít investovat, například do komunikací.

Zastupitelé schvalují zprávu o hospodaření 11/2019.
Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

3. Návrh rozpočtových změn 2019/4
Viz předložené podklady.

Zastupitelé schvalují rozpočtové změny 2019/4 pro vyrovnaný rozpočet. Ve výši: přijmy
231.276,20,-Kč výdaje 131.276,20,-Kč rozdíl je pokryt ze zůstatku na účtu ke dni schválení rozpočtu
položkou 8115.
Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

4. Schvalování rozpočtu na rok 2020
Viz. předložený návrh rozpočtu.

Zastupitelé schvalují rozpočet obce na rok 2020 ve výši: přijmy 5 733 000,- výdaje 6 309 550,- rozdíl
je pokryt ze zůstatku na účtu ke dni schválení rozpočtu položkou 8115.
Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

5. Stanovení odměn neuvolněných členů zastupitelstva
Po diskuzi nad stávajícím systémem odměn neuvolněným členům zastupitelstva na minulém zasedání
zastupitelstva jsou předány zastupitelům aktuální informace. Neuvolnění zastupitelé mají dle nařízení vlády
stanovenou odměnu pouze maximální. Nemusí pobírat odměnu žádnou. Dalším bodem diskuse byl návrh na,
zvýšení odměny pro místostarostku jako statutárního zástupce a zastupitele za aktivní práci. Jeden z návrhů je
jednorázová odměna za práci na určitém projektu. Odměna musí být schválená ostatními zastupiteli.
Jednorázovou odměnu musí obhájit starosta, zároveň musí přesně specifikovat rozsah odvedené práce.
V tomto případě je důležité, aby se nevyplácela stávající pravidelná odměna. Obecně platí, že systém
odměňování si určují zastupitelé.
Zastupitelé Poplužník a Pavelka jsou pro zachovat stávajícího systému odměn.
Zastupitel Dolozim chce odměnu zrušit úplně.
Místostarostka Manychová se vyjádřila pro zrušení odměn již na minulém zastupitelstvu.
Zastupitel Muller - požaduji stávající odměnu zrušit. Jsme tu pro obec, ne kvůli odměně.
Zastupitel Dolozim - navrhuji od 1.1. 2020 zrušit odměnu 100Kč neuvolněným členům zastupitelstva.

Neuvolnění členové zastupitelstva včetně předsedů a členů výborů nebudou pobírat za výkon své
funkce žádnou finanční odměnu, a to s platností od 1.1.2020.
Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

1 (Schwarz)

6. Smlouva o umístění telekomunikačních zařízení
Viz předložený návrh smlouvy s firmou Metronet, s.r.o. Nyní je připomínkován Judr. XXXXX. Je třeba se
dohodnout na částce za pronájem prostor – tzn. umístění antén na budově obecního úřadu a bývalé školy
v Javorníku. Je možno požadovat částku za nájemné za 3 roky zpětně.
Zastupitel Rozkovec - mám připomínku, jak se bude řešit a kdo bude mít zodpovědnost za možný výpadek
signálu při opravě střechy obecního úřadu?
Starosta – ošetříme ve smlouvě.
Zastupitelé navrhují jednat o nájemném ve výši 1000,-/měsíc/budova + internet pro potřeby úřadu zdarma.
Nájemné zpětně požadovat nebudeme.

Bez hlasování

7. Žádost o finanční příspěvek – obec Bublava
Viz předložená žádost obce Bublava, dluh obce je aktuálně 13 mil. z původních 31 mil.
Zastupitel Dolozim - tato obec je zhruba velikosti Proseče, komunikace a kanalizace v dezolátním stavu.
Zastupitelstvo této obce se snaží problém řešit. Na transparentní účet u KB do dneška přispělo 60 obcí.
V republice je 6343 obcí. Kdyby dala každá obec přispěla 2020,-Kč, tak by byl problém Bublavy vyřešen.
Navrhuji věnovat tuto symbolickou částku. Osobně také přispěji.
Starosta – sbírka je vyhlášená Karlovarským krajem a podporovaná Svazem měst a obcí České republiky.

Zastupitelé odkládají projednání poskytnutí finanční podpory formou daru do veřejné sbírky
vyhlášené na pomoc obci Bublava na další zasedání zastupitelstva.
Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

8. Různé
Zastupitel Poplužník - dotaz na prodloužení výložníku u veřejného osvětlení (VO) v Hruštičkách a nová lampa u
krajské komunikace v Horce.
Starosta – nově VO spravuje firma SEČR. Před převzetím správy (od 1.1.2019) jsem firmu několikrát
kontaktoval, doposud zde zástupci firmy nebyli. Budu je opětovně kontaktovat s těmito požadavky.
Starosta zmínil body k řešení na dalším zasedání zastupitelstva:
ČEPS bude rekonstruovat vedení vysokého napětí. Ochranné pásmo se rozšiřovat nebude, nové sloupy
budou vyšší. Všechny vyjádření ke stavbě byly již vydány předchozí paní starostkou (řeší se od roku
2009). Možnost zažádat o finanční dar z programu ČEPS. Žádám zastupitele o jejich náměty.
autobusová zastávka v Domaslavicích je už spíš k demolici než k opravě. Jedná se majetek obce, stojí
na pozemku obce Bílá. Prosím o vaše návrhy.
Návrhy na systém rozdělování financí z rozpočtu obce na podporu činnosti spolků:
Zastupitel Hendrych - začátkem roku spolky odevzdají plán akcí na nadcházející rok a podle toho se
rozdělí peníze. Spolek předloží na začátku roku žádost o příspěvek.
Zastupitel Dolozim – je zde několik možností:
1) výpočet podle počet členů ve spolku
2) počet akcí, které spolek pořádá
3) finanční bonus - prostředky se rozdělí se podle návštěvníků akce (složitější na výpočet)
Paní XXXXX za Horačky - nejsme schopni uspořádat sami akci, ale jsme Vám schopni říct, že za rok
uděláme 20 vystoupení v Podještědí. Budoucnost je spíš ve spolupráci spolků. Viz nadcházející oslava
100 let Sokola PPJ a 50 let Horaček, kterou společně organizujeme.
Starosta poděkoval zastupitelům za jejich práci v uplynulém roce a popřál přítomným klidně a příjemně prožité
Vánoce a do nového roku pevné zdraví.

Na závěr starosta přečetl všechna usnesení.
Skončeno: 19:45
Dle prezenční listiny se zasedání účastnilo 7 občanů.
Zapsala:

Anna Lipská

……………………………………..

Ověřili:

Robert Dolozim

……………………………………..

Stanislav Poplužník …….……..………………………
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.

