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

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM
- tento zápis je anonymizován, úplná verze je dostupná na obecním úřadě Datum konání: 13. 5. 2020
Místo konání: Proseč pod Ještědem 135 – sál sokolovny TJ Sokol Proseč pod Ještědem
Zahájení: 17.18
Přítomní zastupitelé: Hendrych Pavel, Dolozim Robert, Lipská Anna, Pavelka Roman, Poplužník Stanislav, Schwarz
Tomáš, Manychová Klára
Omluven: Jan Muller
Neúčastnil se:
Dle z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva je přítomno 8 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. Poděkoval TJ Sokol za poskytnutí prostor pro dnešní zasedání
zastupitelstva. Historicky je to poprvé, co se zde zastupitelstvo koná. Přivítal a představil novou referentku úřadu
paní XXXXX. Navrhl zapisovatelem dnešního zasedání Romanu Červovou a ověřovateli Stanislava Poplužníka a
Kláru Manychovou.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo volí zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 22/2020 bylo schváleno.

Program jednání:
1.

Zpráva o činnosti OÚ + Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

2.

Zpráva o hospodaření za 04/2020

3.

Zpráva - závěrečný účet obce za rok 2019

4.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 Pravidla pro volný pohyb psů

5.

Kupní smlouva – pozemek p.p.č. 1161/3 a 1164/2 k.ú. Proseč pod Ještědem

6.

Kupní smlouva – pozemek p.p.č. 717/26 k.ú. Javorník u Českého Dubu

7.

Kupní smlouva – pozemek p.p.č. 782/22 k.ú. Javorník u Českého Dubu

8.

Smlouva o zřízení věcného břemene – CETIN a.s.

9.

Obecní lesy – plán prací na rok 2020

10. Nabídka odprodej měřiče rychlosti Zeus
11. Žádost o odkoupení pozemků p.p.č 652/7, 652/10, 656/12, 775/10, 775/12 v k.ú. Javorník u Českého Dubu
12. Žádost o odkoupení pozemků p.p.č 1164/1 v k.ú. Proseč pod Ještědem
13. Cenová nabídka - výměna vchodových dveří OÚ
14. Smlouva o dílo - rekonstrukce střechy OÚ
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15. Smlouva o dílo - rekonstrukce místních komunikací
16. Rozpočtové změny 2020/1
17. Různé
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje program jednání.

Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 23/2020 bylo schváleno.

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

•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Informace k následkům pondělní bouřky. Poděkování patří hasičům (XXXXX), účastnili se zásahu v
katastru obce s JPO Český Dub. Aktuálně se řeší oprava veřejného osvětlení, bude nahlášeno jako
pojistná událost. V obecním lese v Horce je polom, odhadem až 100m3 dřeva.
Informace k vyhlášenému nouzového stavu a k situaci kolem koronaviru. Obec obdržela několik desítek
litrů desinfekce a nanofiltry od KÚ Libereckého kraje. Vše ostatní jsme si zajistili vlastními prostředky a
díky dárcům. Poděkování patří všem, kteří nabídli svoji pomoc – ušitím nebo zajištěním roušek,
poskytnutím materiálu, darováním ústenek nebo desinfekčních gelů pro seniory, nabídkou zajištění
nákupů nebo jiné pomoci. Jmenovitě děkuji: XXXXX,…
Pí. XXXXX ukončila své působení v kanceláři úřadu, byla zaměstnaná na VPP. Děkuji za její práci pro
obec.
Došlo k znovuotevření obchodu potravin. Výhodou je možnost nákupu a objednání čerstvého pečiva
přímo v Proseči v době nouzového stavu. Ostatní nabídka zboží se snad ještě rozšíří. V dalším období zde
má fungovat kavárna. Pojízdná prodejna i nadále do obce zajíždí.
Vodovod - proběhly kontrolní odběry vody. Porucha vody v Javorníku - špatná přípojka z roku 1994.
Firma SEČR (správce VO) absolutně nereaguje na jakékoliv požadavky obce. Žádost o instalaci nové
lampy u nich již od 16.2. Budu rád za předání kontaktu nebo doporučení na jinou firmu.
Je objednané vypracování znaleckých posudků na cenu pozemků a budov v „Přidružence“. U jednání byl
i p. XXXXX. Odhady budou včetně cen za demolici.
Proběhlo jednání ohledně ÚS Z32 s arch. XXXXX a Ing. XXXXX (řeší vodovod a kanalizaci), aktuálně se
řeší i návrh dopravního řešení.
Informace o jednání s arch. XXXXX, týkající se návrhu nové komunikace III. třídy mezi Hořením
Vlčetínem a Starým Dubem byly zastupitelům již dříve zaslané a to včetně informací z jednání na KÚ
Libereckého kraje z r. 2015.
Realizovala se první etapa prořezu aleje a kácení špatných stromů. Bohužel po pondělní bouřce byly
vyvráceny 4 stromy. Dále bude provedeno frézování pařezů. Konečný prořez dalších stromů v srpnu.
Tato akce je podpořena ze 70% nákladů dotací Libereckého kraje.
Zbouraná zastávka v Domaslavicích. Základy stavby chtěla obec Bílá zachovat, jsou na jejím pozemku.
Byla vypovězena pojistná smlouva za odpovědnost za pořádání kulturních akcí. Toto je od r. 2017
součástí smlouvy pojištění majetku. Roční úspora 4960,-Kč.
Na návrh zastupitele Pavelky proběhlo jednání s vlastníky pozemků, po kterých vede pěšina od
autobusové zastávky do „Hruštiček“ v Javorníku. Byl vypracován návrh GP, ke kterému podali vlastníci
připomínky. Narovnání vlastnických vztahů dle vypracovaného částečného GP plánu již z r. 1999 nebylo
vůbec realizováno. Vlastníci pozemků souhlasí.
Jednání s vlastníkem pozemku v Javorníku, na kterém je obecní komunikace. Je vypracován GP a
připravuje se odhad na kupní cenu. Vlastník s prodejem souhlasí.
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•

Dle dohody z 12/2019 na jednání s p. XXXXX, nechala obec zaměřit vlastní pozemek u budovy kravína.
Část stavby vybudované p. XXXXX stojí na pozemku obce a to bez jejího souhlasu. Přeložení stávající
komunikace na pozemek obce není možné realizovat - pozemek je ve svažitý, finanční náklady by byly
ohromné. P. XXXXX měl dle dohody do 31.3.2020 umožnit výjezd požárního vozidla z druhé strany
budovy kravína, doposud tomu tak není.

Starosta: chci požádat zastupitele Dolozima o jednání s p. XXXXX a o informace k uvedenému.
Zastupitel Dolozim: zajistím.
•
•

OÚ společně se TJ Sokol připravuje „Dětský den“. Nebude pořádán hromadně v jeden den.
Je tu návrh na nákup nového vozu pro komunální služby. Již se projednávalo před několika lety. Poslední
částka za opravu přesahovala 8 tis. korun. V loňském roce 17,5 tis. korun. Informace k nabídkám nového
vozu má zastupitel Hendrych.

Zastupitel Hendrych: základní sestava nového třímístného vozu činí 440 tisíc Kč bez DPH+ 120 tisíc nástavba +20
tisíc kontejner. Řidiči by stačilo oprávnění skupiny B. Je možnost využití i na svoz bioodpadu. Vůz je možno
zapůjčit na obec na vyzkoušení.
Starosta : stálo by za to, podívat se do Všelibic, kde toto auto obec má.
Zastupitel Rozkovec : uvažuje je o benzínové verzi nebo LPG ?
Zastupitel Hendrych : lepší by byl benzínový motor.
P. Šikner : autorizovaný servis je v Chrastavě, což je dostupná vzdálenost.
Starosta : poptáme varianty a konkrétní cenovou nabídku.
•

19.2.2020 rezignovala JUDr. XXXXX na svoji funkci předsedkyně Komise k projednávání přestupků.
Důvodem je p. XXXXX a stále se opakující přestupky na vypouštění soukromého vodovodu. Dne 20.
února byla podle zákona zrušena Komise k projednávání přestupků v obci Proseč pod Ještědem.
Proběhlo jednání s městem Český Dub o uzavření veřejnoprávní smlouvy - neúspěšně. Rozpracované
přestupky se kvůli možnému promlčení podstoupili KÚ Libereckého kraje, ten je delegoval na Liberecký
magistrát. Dále jsme KÚ požádali jako nadřízený orgán o pomoc s uzavřením smlouvy s jiným úřadem.
Toto se řeší již od 19. února. S JUDr. XXXXX obec dále spolupracuje obec. Na základě uvedených
informací žádám zastupitele o hlasování o navrženém usnesení:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo bere na vědomí zrušení komise k projednávání přestupků a souhlasí,
že do uzavřením VPS o přenesení příslušnosti k projednávání přestupků nebude
zastávat funkci předsedy přestupkové komise starosta.

Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 24/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.

Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Usnesení č. 25/2020 bylo schváleno.
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0
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2. Zpráva o hospodaření za 04/2020
Zastupitelům byly předloženy dokumenty: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztráty, FIN 04/2020.
Informace o stavu finančních prostředků na účtech obce jsou dostupné v originální verzi zápisu.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje zprávu o hospodaření za 04/2020 v předložené podobě.

Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 26/2020 bylo schváleno.

3. Zpráva - závěrečný účet obce za rok 2019
Zastupitelům byly předloženy podklady: Návrh závěrečného účtu 2019 sestavený ke dni 6.3.2020.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje bez výhrad účetní závěrku za rok 2019.

Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 27/2020 bylo schváleno.

4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 Pravidla pro volný pohyb psů
Zastupitelům předložen návrh OZV. Proběhla diskuze zastupitelů o vyhlášce.
Zastupitel Poplužník : stálo by za to, udělat mapu s vyznačenými místy, kde se psi nemůžou volně pohybovat
Starosta : majitel vždy zodpovídá za svého psa, nelze zakázat volný pohyb psů na celém katastru obce.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje novou OZV č. 1/2020 Pravidla pro volný pohyb psů.
Dosavadní vyhláška č. 1/2013 se zrušuje.

Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 28/2020 bylo schváleno.

5. Kupní smlouva – pozemek p.p.č. 1161/3 a 1164/2 k.ú. Proseč pod Ještědem
Zastupitelům předložen návrh smlouvy, znalecký odhad a geometrický plán.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje Kupní smlouvu mezi obcí Proseč pod Ještědem a XXXXX a
XXXXX (SJM) na pozemek p.č. 1164/2 o výměře 124m2 a p.č. 1161/3 o výměře 29m2
v k.ú. Proseč pod Ještědem za celkovou cenu 22.950Kč.

Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Usnesení č. 29/2020 bylo schváleno.
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0
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6. Kupní smlouva – pozemek p.p.č. 717/26 k.ú. Javorník u Českého Dubu
Zastupitelům předložen návrh smlouvy, znalecký odhad a geometrický plán.
Zastupitel Pavelka : upozornil na řízení uvedené u pozemku v katastru.
Starosta : souvisí s nesouladem zjištěným revizí katastru dle ČÚZK, prodej pozemku toto řeší.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje Kupní smlouvu mezi obcí Proseč pod Ještědem a XXXXX na
pozemek p.č. 717/26 o výměře 147m2 v k.ú. Javorník u Českého Dubu za celkovou
cenu 14.700Kč.

Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 30/2020 bylo schváleno.

7. Kupní smlouva – pozemek p.p.č. 782/22 k.ú. Javorník u Českého Dubu
Zastupitelům předložen návrh smlouvy, znalecký odhad a geometrický plán.
Zastupitel Hendrych : vznesl dotaz na rozdílné ceny u každého ze zájemců.
Starosta : vysvětlil stanovení cen podle posudků odhadce.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje Kupní smlouvu mezi obcí Proseč pod Ještědem a XXXXX na
pozemek p.č. 782/22 o výměře 240m2 v k.ú. Javorník u Českého Dubu za celkovou
cenu 7.200Kč.

Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 31/2020 bylo schváleno.

8. Smlouva o zřízení věcného břemene – CETIN a.s.
Zastupitelům předložen návrh smlouvy. Poplatek dle schváleného ceníku činí pro právnické osoby 8.000,-Kč.
Zastupitel Rozkovec a Hendrych : bude rychlejší internet? Současné ADSL je zoufalé.
Starosta : zjistím více informací u spol. CETIN a O2.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s firmou
CETIN a.s. o umístění komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemek
p.č. 1201 k.ú. Proseč pod Ještědem

Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Usnesení č. 32/2020 bylo schváleno.
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Zdrželi se

0
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9. Obecní lesy – plán prací na rok 2020.
Viz podklady. Podle odhadů je v obecním lese v Horce vyvráceno polomem 100m3 dřeva. Část se dá prodat
na zpracování. Obec získala dotaci více než 14 tis. korun z KÚ Libereckého kraje na obnovu – výsadbu lesního
porostu v místech poškozených kůrovcem.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo bere na vědomí plán prací na rok 2020 v obecních lesích

Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 33/2020 bylo schváleno.

10. Nabídka odprodeje měřiče rychlosti Zeus
Měřič byl obci zapůjčen firmou Gemos CZ na 1 rok zdarma. Jeho cena je 180.290Kč. Nabídnutá sleva na
možný odprodej je 24.200Kč.
Zastupitel Hendrych : pomohla statistika s dopravou v Javorníku, hlavně co se týče rychlosti?
Starosta : dá se zjistit např. frekvence dopravy v určitou hodinu a další statistiky. SPZ, ale není možné
zobrazit z důvodu GDPR.
Zastupitel Poplužník : obec stejně nemůže vybírat pokuty.
Zastupitel Hendrych : bylo by to zajímavé jen v případě, že by se vybíraly pokuty. Stálo by za to zjistit
legislativu od obcí, které pokuty vybírají, zda to funguje.
Zastupitel Rozkovec : zobrazování rychlosti je psychologický prvek – řidiči zpomalí.
Zastupitel Poplužník : i když se zobrazí SPZ, nikam se to nehlásí.
P. XXXXX : není lepší zpomalovací semafor, jako v Jílovém? Jízda na červenou je větší přestupek
Starosta : již se řešilo, náklady jsou taktéž odhadem 200 tis., navíc je nutné stavební povolení.
Místostarostka Manychová : jak to vypadá s instalací dopravních zrcadel?
Starosta : měly by se koupit zatím alespoň dvě zrcadla k obchodu potravin na Proseči. Žádám o předání
návrhu umístění dopravních zrcadel zastupitele Dolozima - již měl vypracováno. Zastupitele Hendrycha
žádám o zajištění informací k možnostem výběru pokut za rychlost v malých obcích.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje záměr odkoupení měřiče rychlosti Zeus

Výsledek hlasování:

Pro

0

Proti

8

Zdrželi se

0

Usnesení č. 34/2020 nebylo schváleno.

11. Žádost o odkoupení pozemků p.č 652/7, 652/10, 656/12, 775/10, 775/12 v k.ú. Javorník u Českého Dubu
Žádost p. XXXXX, zájem o odkup je z důvodu sjednocení rozdělených navazujících pozemků.
Návrh usnesení:
Výsledek hlasování:

Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemků p.č 652/7, 652/10, 656/12, 775/10,
775/12 v k.ú. Javorník u Českého Dubu
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 35/2020 bylo schváleno.
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12. Žádost o odkoupení pozemků p.č 1164/1 v k.ú. Proseč pod Ještědem
Žádost MUDr. XXXXX, zájem o odkup pozemku je z důvodu sjednocení rozdělených navazujících pozemků.
Další část tohoto pozemku byla prodaná manželům XXXXX.
Návrh usnesení:
Výsledek hlasování:

Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemků p.č 1164/1 v k.ú. Proseč pod
Ještědem
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 36/2020 bylo schváleno.

13. Cenová nabídka – výměna vchodových dveří OÚ
Viz předložené cenové nabídky.
Starosta : výměna dveří je nutná, dveře netěsní, v zimě promrzají.
Zastupitelé : diskuze o variantě plastové x dřevěné dveře.
V 18:43 opustil zasedání zastupitel Hendrych.

Návrh usnesení:
Výsledek hlasování:

Zastupitelstvo schvaluje zadání výroby nových vchodových dveří obecního úřadu
firmě MARMA Liberec s.r.o. dle předložené cenové nabídky.
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 37/2020 bylo schváleno.

14. Smlouva o dílo – rekonstrukce střechy OÚ
Zastupitelům předložen návrh smlouvy včetně cenové nabídky.

Návrh usnesení:

Výsledek hlasování:

Zastupitelstvo schvalují Smlouvu o dílo – rekonstrukce střechy na objektu Obecního
úřadu čp. 89 s firmou Vlastimil Paterna IČO: 72762781 dle předložené cenové
nabídky.
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 38/2020 bylo schváleno.

15. Smlouva o dílo – rekonstrukce místních komunikací
Zastupitelům předložen návrh smlouvy včetně cenové nabídky.
Zastupitel Pavelka : vznesl dotaz, zda je vše vyřešené s přípojkami k RD XXXXX.
Starosta : nevím o jiném požadavku na umístění dalších přípojek do komunikace.
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Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvalují Smlouvu o dílo – rekonstrukce místních komunikací 9d a 12c
s firmou Eurovia CS a.s. dle předložené cenové nabídky.

Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 39/2020 bylo schváleno.

16. Rozpočtové změny 2020/1
Zastupitelům předloženy podklady.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny 2020/1 pro vyrovnaný rozpočet. Ve výši:
příjmy 190.350,-Kč výdaje 78.504,-Kč rozdíl je pokryt ze zůstatku na účtu ke dni
schválení rozpočtu položkou 8115.

Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 40/2020 bylo schváleno.

17. Různé
Zastupitel Rozkovec : Na cestě za hřbitovem na Vlčetín jsou spadlé a nakloněné stromy, je tam neprůjezdná
cesta.
Starosta: Budu informovat Lesy ČR, je to jejich pozemek.
Zastupitel Poplužník : je potřeba zasypat díru na komunikaci v Hruštičkách.
P. XXXXX : požádejte Reagro, aby hnůj, který ukládají na pole, skládali co nejdále od komunikace z Proseče. Bylo
by dobré instalovat značku Obytná zóna kolem sokolovny a v „Kolimbarku“, kvůli snížení rychlosti. Jezdí se zde
velmi rychle, dětem zde hrozí nebezpečí.

Na závěr starosta přečetl všechna usnesení.
Skončeno: 19:10
Dle prezenční listiny se zasedání účastnilo 8 občanů.

Zapsala:

Romana Červová

______________________

Ověřil:

Klára Manychová

______________________

Ověřil:

Stanislav Poplužník

______________________

Starosta:

Tomáš Schwarz

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

9/9

