OBEC PROSEČ POD JEŠTĚDEM
Obecní úřad Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub
IČ 00671941, tel. 482 725 474, IDDS: ngsbnwb, e-mail: uradppj@atlas.cz

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM
- tento zápis je anonymizován, úplná verze je dostupná na obecním úřadě Datum konání: 11. 2. 2020
Místo konání: Proseč pod Ještědem 89 - zasedací místnost obecního úřadu
Zahájení: 18:06
Přítomní zastupitelé: Hendrych Pavel, Dolozim Robert, Lipská Anna, Pavelka Roman, Poplužník Stanislav, Schwarz
Tomáš, Manychová Klára
Omluven: Rozkovec Pavel, Müller Jan
Neúčastnil se:
Dle z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva je přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu všech
9 členů.
Dle § 92 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Starosta Tomáš Schwarz zahájil zasedání, zapisovatelem jmenoval Kláru Manychovou, ověřovateli Romana
Pavelku a Pavla Hendrycha.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce volí zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 1/2020 bylo schváleno.

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zpráva o činnosti OÚ + Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
Zpráva o hospodaření za 2019
Informace k možnostem čerpání dotací v 2020
Projednání podání žádosti o dotaci LK z Programu obnovy venkova pro rok 2020
Cenové nabídky na rekonstrukci střechy budovy obecního úřadu
Cenové nabídky na realizaci odborného prořezu ovocné aleje
Návrh aktualizace a digitalizace pasportu komunikací
Nová žádost o narovnání stavu – p.p.č. 352/1 a p.p.č. 772/1 v k.ú. Javorník u Č.D.
Záměr prodeje pozemku p.p.č. 1164/2 a p.p.č. 1161/3 k.ú. Proseč pod Ještědem
Smlouva o zřízení věcného břemene a umístění stavby s ČEZ Distribuce a.s.
Cenová nabídka a Smlouva o dílo se spol. Atelier ASA s.r.o.
Projednání žádosti o povolení konání závodu Rally Bohemia 2020
Žádost o finanční příspěvek na akci Svatojánská pouť 2020
Žádost o finanční příspěvek – obec Bublava
Projednání žádosti o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Finanční podpora činnosti spolků 2020
Různé – informace o projektu „Ekologické vesnice“ z roku 2005
– informace autobusová zastávka Domaslavice

Starosta navrhl do bodu číslo 17. doplnit žádost o finanční dar z dárcovského programu ČEPS a bod číslo 5.
přesunout na závěr programu.
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Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.

Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2/2020 bylo schváleno.

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

Informace k adventu na Proseči - akce se vydařila. Vybrala se částka 9.922,-Kč, ta byla stejně jako vloni
se souhlasem zastupitelů vložena do sbírky na zvon pro kapličku na hoření Proseči. Souhrnná částka
sbírky je 37.178,-Kč.

•

Honební společenstvo Proseč p. Ještědem darovalo obci finanční dar 25.000,-Kč na podporu kulturních
akcí pořádaných obcí. Zastupitelé souhlasí použít tuto částku na zajištění akce zvon do kapličky. Aktuální
částka sbírky je 63.178,-Kč.
Zastupitelé pověřují starostu zajištěním cenových nabídek na výrobu nového zvonu a organizací přípravy
výroby zvonu.

•

Kontrolní odběry vody bude pro rok 2020 pro obec nově zajišťovat Zdravotní ústav. Znamená to nejen
úsporu 10% ročních nákladů (cca 3.000,-Kč), ale i lepší služby.

•

Výsledek kontroly ze Státního oblastního archivu Liberec na dodržování zákona ohledně povinné
archivace a výkonu spisové služby je bez zásadních připomínek. Byla provedena požadovaná archivace
dokumentů od 1990 do 2008.

•

K 31.1.2020 ukončeny inventury.

•

Dne 2.3.2020 nastupuje nový zaměstnanec (dle výběrového řízení) na pozici referenta úřadu. Stávající
zaměstnanec na VPP paní XXXXX bude zaměstnaná do 30.4.2020.

•

8.2.2020 zorganizovali Horačky tradiční masopustní průvod na Proseči a v sokolovně masopustní zábavu
v Sokolovně. Akce se líbila nejen účastníkům průvodu. S přípravou pomohl spolek SDH a TJ Sokol.

•

22.2.2020 pořádá obec a TJ Sokol Dětský maškarní karneval.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.

Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 3/2020 bylo schváleno.

2. Zpráva o hospodaření za 2019
Zastupitelům byly předloženy dokumenty: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztráty, FIN za
12/2019.
Informace o stavu finančních prostředků na účtech obce jsou dostupné v originální verzi zápisu.
Zastupitel Hendrych: za co byla pokuta 4 000,-Kč u vodohospodářské činnosti?
Starosta: od KHS Liberec za nevyhovující výsledky atestů vody v roce 2017 a 2019.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o hospodaření za 2019 v předložené podobě.

Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Usnesení č. 4/2020 bylo schváleno.
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Zdrželi se

0
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3.

Informace k možnostem čerpání dotací v 2020
Zastupitelům byly předloženy podklady k jednotlivým dotačním programům Libereckého kraje.
Starosta: informoval o možnostech aktuálně dostupných dotací i na rekonstrukci vodojemu v hoření Proseči,
vybudování nového prameniště a výstavbu hasičské zbrojnice. Doporučuje vypracovat projekt na rekonstrukci
vodojemu na Proseči a nové prameniště.
Zastupitel Hendrych: nechat vypracovat projekt na rekonstrukci vodojemu na Proseči, případně na posílení
prameniště a jímání vody ze starého prameniště.
Starosta: pro podání žádosti o dotaci na výstavbu nové hasičárny musí být připravený pozemek (změna ÚP),
vypracovaný projekt a vymezené finanční prostředky v celé výši v rozpočtu. Pokud by jsme uspěli s dotaci
nepřipraveni, musela by obec dotaci vracet a vše hradit z vlastních prostředků.
P. XXXXX: za HZS Libereckého kraje rozhodují o dotacích 2 lidi.
Zastupitel Hendrych: dá se použít projekt Zdislavy na výstavbu hasičárny? Máme vlastní pozemek, koupě
pozemku areálu Přidruženky je zbytečně finančně náročný.
Starosta: je objednán znalecký posudek, místo by bylo využitelné i jako veřejné prostranství blízko budovy
OÚ. Aktuálně se musí řešit zatékání do hasičárny, hrozí propadnutí stropů. Předkládám pro odhad nákladů
cenovou nabídku na opravu střechy.
Zastupitel Poplužník: dal bych tam jako krytinu trapézové plechy – nejlevnější varianta.
Zastupitel Hendrych: necháme vypracovat ještě jednu nabídku na opravu a na jaře se střecha opraví.
Starosta: navrhuji schůzku zastupitelů nad řešením - projektem nové hasičárny.
Zastupitel Dolozim: žádost o dotaci na opravu křížku bych sloučil a žádal o opravu všech tří památek v Proseči
jako celku.
Místostarostka: limit dotace je 150 000,- na žádost, do toho se v případě opravy všech památek nevejdeme.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci LK 2020 z programu 8.2
Podpora ochrany přírody a krajiny na restaurování drobné památky kamenného
kříže.

Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 5/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci LK 2020 z programu 1.1
Podpora jednotek požární ochrany obcí libereckého kraje na vybavení místní JPO.

Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 6/2020 bylo schváleno.

4.

Projednání podání žádosti o dotaci LK z Programu obnovy venkova pro rok 2020

Zastupitelům byly předloženy návrhy na možné čerpání dotací.
Zastupitel Hendrych: je vyřešen mostek na komunikaci v Horce? V jakém je stavu?
Starosta: opravíme komunikaci a mostek lze následně. Nemáme posudek a cenovou nabídku. Na podání žádosti
o dotaci je již jen týden. Náklady jen na rekonstrukci mostku budou vysoké.
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Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Dotačního fondu LK
z programu č. 2.1. Program obnovy venkova na opravu místních komunikací obce
Proseč pod Ještědem ve výši 853.050,-Kč.

Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 7/2020 bylo schváleno.

5. Cenové nabídky na realizaci odborného prořezu ovocné aleje
Zastupitelům byly předloženy 3 cenové nabídky. Na realizaci máme schválenou dotaci z roku 2019 na 70%
nákladů z max. možné částky 65.340,- s DPH.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje zadání odborného ošetření stromů aleje Domaslavice –
Proseč p.J. firmě Pavel Vodhaněl dle předložené cenové nabídky.

Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 8/2020 bylo schváleno.

6.

Návrh aktualizace a digitalizace pasportu komunikací
Podklady pasportu mohli zastupitelé připomínkovat na schůzce s Ing. XXXXX v prosinci.
Další možnost podat připomínky k upravené verzi byla v lednu nad návrhem finální verze. Připomínky podal
pouze starosta a zastupitel Pavelka. Připomínky zapracovány.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizovanou verzi pasportu komunikací obce Proseč
pod Ještědem 01/2020 vypracovanou Ing. Špulákem

Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 9/2020 bylo schváleno.
.
7.

Nová žádost o narovnání stavu – p.p.č. 352/1 a p.p.č. 772/1 v k.ú. Javorník u Č.D.
Opětovná žádost paní XXXXX – s předchozím geometrickým plánem nesouhlasil vlastník sousedního
pozemku. Byla svolaná schůzka vlastníků pozemků a geodeta. Zastupitelům byly podány kompletní
informace.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje narovnání stavu hranic pozemků p.č. 352/1 a 772/1
k.ú. Javorník u Č. Dubu dle GP č. 507-775/2019.

Výsledek hlasování:

Pro

0

Proti

7

Usnesení č. 10/2020 nebylo schváleno.
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Zdrželi se

0
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8.

Záměr prodeje pozemku p.p.č. 1164/2 a p.p.č. 1161/3 k.ú. Proseč pod Ještědem
Předchozí žádost pana XXXXX. Oddělené pozemky jsou vytýčeny dle předchozí domluvy s obcí o směně
pozemků.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 1164/2 a p.p.č. 1161/3
k.ú. Proseč pod Ještědem dle GP pro rozdělení pozemků č. 331-116/2019.

Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 11/2020 bylo schváleno.

9.

Smlouva o zřízení věcného břemene a umístění stavby s ČEZ Distribuce a.s.
Smlouva je předložena z důvodu stavby RD na Hoření Proseči. Poplatek dle schválení ceníku činí pro právnické
osoby 8.000,-Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou smlouvy o zřízení věcného břemene a
umístění stavby na p.p.č. 1180, p.p.č. 709, p.p.č. 1217/3 v k.ú. Proseč pod Ještědem
se spol. ČEZ Distribuce a.s.

Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 12/2020 bylo schváleno.

10. Cenová nabídka a Smlouva o dílo se spol. Atelier ASA s.r.o.
ÚS musí být vypracovaná nejdéle do pol. roku 2022. Předchozí studii nelze autorizovat. Neřeší návazné
plochy zástavby, napojení na komunikace. Její zadání nebylo vydáno pořizovatelem tj. odborem územního
plánování magistrátu Liberce. Není k dispozici protokol o předání 3/2018. Obec nevynaložila finanční
prostředky (40 000,-Kč) za tento návrh účelně. V listopadu jsem žádal zastupitele o spolupráci na přípravě
nové studie, bez odezvy. Zde je předložen návrh smlouvy a cenová nabídka.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou smlouvu o dílo a cenovou nabídku spol.
Atelier ASA s.r.o. na zpracování návrhu a čistopisu Územní studie Plocha Z32.

Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Usnesení č. 13/2020 bylo schváleno.
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Zdrželi se

0
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11. Projednání žádosti o povolení konání závodu Rally Bohemia 2020
Trasa závodu bude stejná jako v loňském roce. Datum konání 11.7.2020. V žádosti je vymezeno parkování
návštěvníků na komunikaci směr Proseč-Javorník.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje konání závodu Rally Bohemia 2020 v obci Proseč pod
Ještědem dle předložené žádosti.

Výsledek hlasování:

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

1 (Schwarz)

Usnesení č. 14/2020 bylo schváleno.

12. Žádost o finanční příspěvek na akci Svatojánská pouť 2020
Viz žádost. Rozsah a náplň pouti zůstává shodný s rokem 2019. Minulý rok podpořila obec akci částkou
5000,-Kč.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000Kč na pořádání
akce Svatojánská pouť 2020.

Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 15/2020 bylo schváleno.

14. Žádost o finanční příspěvek – obec Bublava
Zastupitel Dolozim: navrhuji přispět alespoň symbolickou částkou 2000,-Kč
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí částky 2.000Kč jako finanční podpory
formou daru do veřejné sbírky vyhlášené na pomoc obci Bublava.

Výsledek hlasování:

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

1 (Pavelka)

Usnesení č. 16/2020 bylo schváleno.

15. Projednání žádosti o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ v roce 2020

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje připojení obce k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“ v roce 2020.

Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Usnesení č. 17/2020 bylo schváleno.
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Zdrželi se

0
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16. Finanční podpora činnosti spolků 2020

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený systém vyplácení finanční podpory
spolkům.

Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 18/2020 bylo schváleno.

17. Různé
Starosta informoval přítomné o projektu z roku 2005.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce je seznámeno s projektem Ekologické vesnice v hodnotě
1.539.064Kč z roku 2005 a schvaluje, že projekt nebude realizován a bude účetně
převeden do evidence majetku a zahájen jeho odpis.

Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 19/2020 bylo schváleno.

Starosta informoval přítomné o projektu z roku 2011.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce je seznámeno s projektem Školka Javorník v hodnotě 368.800Kč
z roku 2011 a schvaluje, že nebude realizován a bude účetně převeden do evidence
majetku a zahájen jeho odpis.

Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 20/2020 bylo schváleno.

Starosta vyzval zastupitele již v prosinci k předložení návrhu, na jaký účel má být finanční dar použit. Bez
odezvy zastupitelů. Návrh předložil starosta.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o finanční dar na částku 150.000Kč z
dárcovského programu ČEPS na rekonstrukci hřiště a doplnění sportovního a dalšího
zázemí pro děti a mládež v areálu Borovičky.

Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Usnesení č. 21/2020 bylo schváleno.
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Zdrželi se

0
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Zastupitel Hendrych: ohledně nabídek na opravu střechy OÚ jsem pro nabídku p. XXXXX
Zastupitel Poplužník: jsem pro materiál velkoformátové plechové šablony.
Zastupitel Dolozim: autobusová zastávka v Domaslavicích - mým návrhem je po zbourání stávající stavby, zde
vybudovat kryté posezení s cyklomapou a turistickými informacemi.
Místostarostka: za ty peníze, bych raději udělala novou autobusovou zastávku na Proseči u potravin.
Starosta: zastávka je na zbourání. Stavba navíc není zakreslena v katastru a je vybudovaná na pozemku obce
Bílá. Oslovil jsem starostu obce, nechá další postup projednat na zasedání zastupitelstva. Návrh zastupitele
Dolozima přednesu starostovi obce Bílá.
Zastupitel Poplužník: rád bych viděl informace, které vyhodnocuje radar v Horce.
Starosta: lze snadno zobrazit na internetu po přihlášení do aplikace.

Na závěr starosta přečetl všechna usnesení.
Skončeno: 21:00
Dle prezenční listiny se zasedání účastnilo 5 občanů.

Zapsala:

Klára Manychová

______________________

Ověřil:

Pavel Hendrych

______________________

Ověřil:

Starosta:

Roman Pavelka

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.
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