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
Datum konání: 15. 11. 2021
Místo konání: Proseč pod Ještědem čp. 89, zasedací místnost Obecního úřadu Proseč pod Ještědem
Zasedání zahájeno: 17.03 hodin
Přítomní zastupitelé: Hendrych Pavel, Dolozim Robert, Schwarz Tomáš, Lipská Anna, Rozkovec Pavel, Čihák Jan,
Müller Jan, Pavelka Roman
Dle z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva je přítomno 9 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. Navrhl zapisovatelem dnešního zasedání Romanu Červovou a
ověřovateli Romana Pavelku a Roberta Dolozima.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo volí zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 55/2021 bylo schváleno.

Program jednání:
1. Volba místostarosty
2. Zpráva o činnosti OÚ + kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
3. Zpráva o hospodaření za 10/2021
4. Inventury 2021
5. OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
6. OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
7. Smlouva o zřízení místa zpětného odběru elektroodpadu
8. Žádost o dotaci z programu MMR – oprava místní komunikace Kolimbark
9. Smlouva o dílo – oprava propustku Kolimbark
10. Smlouva o dílo – restaurování křížku Na Ovčíně
11. Smlouva o zajištění požární ochrany
12. Diskuze
Starosta navrhl doplnit:
bod 13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na p.p.č. 1194/1 k.ú. Proseč pod Ještědem a p.p.č. 600/1
k.ú. Javorník u Českého Dubu se spol. ČEZ Distribuce a.s.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje program jednání.

Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Usnesení č. 56/2021 bylo schváleno.
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Zdrželi se

0
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1. Volba místostarosty
Starosta informoval přítomné, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba místostarosty veřejně hlasováním.
Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Žádný návrh zastupitelů na změnu způsobu hlasování nebyl
podán. Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na obsazení funkce místostarosty. Nebyly podány
žádné návrhy, k volbě místostarosty nedošlo. Volba místostarosty je odložena na nejbližší veřejné zasedání
zastupitelstva. Starosta vyzval zastupitele, aby se rozhodli na příštím zasedání kandidovat na funkci místostarosty
obce. Tento bod bez hlasování.

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

Pro školní rok 2021/2022 je v MŠ Český Dub umístěné 1 dítě z Proseče. Příspěvek na umístěné dítě je dle
dohody se zřizovatelem 5 tis. na rok.
Opravena porucha na přítoku do vodojemu na Proseči, Další porucha je na přípojce do Přidruženky,
v rámci opravy bude vyměněn hydrant a sekční uzávěr.
Poděkování volební komisi za hladký průběh voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu.
Od 9.6. KÚ LK Odd. stavebního řádu posuzuje jednotlivá řízení vedená stavebním úřadem při MěÚ Český
Dub ohledně staveb v Babi Dolech a na Hoření Proseči, doposud bez konkrétního výsledku.
20.10. osloven vlastník pozemku p.p.č. 602/1 k.ú. Javorník u Českého Dubu ohledně majetkoprávního
vyrovnání. Na části pozemku se nachází místní komunikace, doposud bez odpovědi.
22.10. studenti libereckého gymnázia F. X. Šaldy v rámci školního projektu provedli úklid lesa a výsadbu
600ks jedlí a buků v Horce. Obec následně dosázela 400ks.
Podaná žádost o dotaci na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za 2020 a na výsadbu nových stromků.
24.10. se konala v sokolovně tradiční Podzimní dílnička. Poděkování všem, kteří akci připravili.
27.10. proběhl na úřadě dílčí audit z KÚ.
8.11. termín pro podání žádosti o dotaci z programu Obchůdek 2021+ na podporu provozu prodejen na
malých obcích. Nájemce možnost podat žádost nevyužil.
11.11. se obec připojila k akci Den válečných veteránů položením kytic k památníkům padlých a
k pamětní desce Josefa Škody.
NPÚ Liberec schválil návrh na prohlášení prosečské kaple a oltáře sv. Jana Nepomuckého kulturní
památkou. Nyní je prohlášení na MK ČR.
22.11. zasedá finanční výbor na programu bude příprava rozpočtu na rok 2022.
Spolu se Sokolem se připravuje mikulášská besídka a program na letošní advent.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o příspěvku na provoz Mateřské škole Český Dub na
školní rok 2021/2022 ve výši 5 000Kč /dítě/rok.

Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 57/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.

Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Usnesení č. 58/2021 bylo schváleno.
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Zdrželi se

0
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3. Zpráva o hospodaření 10/2021
Zastupitelům předloženy dokumenty: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztráty, FIN vše k 10/2021 a
Rozbor hospodaření – stav k 31.10.
Informace o stavu finančních prostředků na účtech obce jsou dostupné v originální verzi zápisu.
Vodohospodářská činnost - aktuální rozdíl mezi příjmy a výdaji za 2021 je 240 tis. Nedávno kompletně opraveny
omítky vodojemů v Padouchově a Jiříčkově, celkové náklady 48 tis. Dále byla opravena střecha v havarijním stavu
na vodojemu Hoření Proseč, náklady 40 tis. Ve špatném stavu je střecha vodojemu v Padouchově. Realizovat se
bude objednaná výměna nefunkční armatury vodojemu na Hoření Proseči, předpokládané náklady 224 tis.
Vedení účtu u ČS je zbytečné nákladné, úročení vkladu minimální. Účet musel být zřízen k úvěrovému účtu, který
skončil k 1.9.2021. Návrh na zrušení účtu a převedení zůstatku na hlavní účet u KB.
Finanční prostředky obce na účtech jsou při porovnání se stavem k 09/2018 dvojnásobné, zároveň během tohoto
období došlo ke splacení úvěru ve výši 1.5 mil. Kč.
Proběhla diskuze zastupitelů o možnostech vázání části finanční hotovosti na termínovaných účtech nebo v
investičních fondech.
Zastupitel Rozkovec – obec Bílá má část financí v investičních fondech, doporučuje zjistit více informací.
Starosta požádal předsedu finančního výboru o informace k termínovaným účtům na příští zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje zrušení běžného účtu č. 4859011309/0800 vedeného u
České spořitelny a.s. pobočka Liberec a převod zůstatku ze zrušeného účtů na běžný
účet obce č. 19321461/0100/0100 vedeného u KB pobočky Liberec a ukládá
starostovi podat žádost o zrušení účtu.

Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 59/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření za 10/2021.

Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 60/2021 bylo schváleno.

4. Určení termínu inventur a jmenování členů inventurní komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje termín konání inventur majetku obce od 1.12.2021 do

31.12.2021 a jmenuje inventurní komisi ve složení: předseda Robert Dolozim,
členové Romana Červová, Pavel Rozkovec, Roman Šikner.
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Usnesení č. 61/2020 bylo schváleno.
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Zdrželi se

0
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5.

OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu

Z důvodu změny legislativy musí dojít od 1.1.2022 k aktualizaci této vyhlášky. Výběr poplatků za komunální
odpad je stanoven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Zastupitelům předloženy možné varianty
výše poplatku. Proběhla diskuze zastupitelů a občanů.
Poplatek zůstává stanovený dle velikosti nádoby a četnosti svozu tj. dle objednané kapacity nádoby –
skutečného množství odpadu. Více motivuje ke třídění komunálního odpadu. Stávající systém je „spravedlivý“ ceny se výrazně zvyšují těm, kdo produkuje hodně odpadu. Naopak kdo odpad třídí a má menší nádobu nebo
nižší počet svozů bude nově hradit méně.
Poslední zvýšení sazeb občanům proběhlo s účinností od 2019. Svozová firma pravidelně navyšuje ceny, jen za
2021 a 2022 to bude o 7%. Aktuálně obec dotuje svoz komunálního odpadu z rozpočtu obce.
V posledních 3 letech vynakládá obec každoročně více než 100tis. Kč za svoz tříděného a velkoobjemového
odpadu. O novém ceníku je nutné informovat občany s dostatečným předstihem.
Obavy zastupitelů, že po zdražení budou v obci vznikat černé skládky nebo se bude odpad spalovat v kotlích.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o místním
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci s nabytím
účinnosti od. 1.1.2022, kterou se mění doposud platná obecně závazná
vyhláška č. 1/2019.

Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 62/2021 bylo schváleno.

6.

OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Z důvodu změny legislativy musí dojít ke změně formulace této vyhlášky. Stávající místa určená v obci pro sběr
tříděného odpadu se nemění.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství s nabytím účinnosti od. 1.1.2022,
kterou se mění doposud platná obecně závazná vyhláška č. 4/2019.

Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 63/2021 bylo schváleno.

7.

Smlouva o zřízení místa zpětného odběru elektroodpadu

Z důvodu změny legislativy dochází k úpravě smlouvy o zřízení místa zpětného odběru elektrozařízení a baterií.
Obec má tuto smlouvu uzavřenou již od roku 2018.
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Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje předloženou Smlouvu o zřízení místa zpětného odběru
v rámci projektu „Zelená obec“ s REMA Systém a.s. a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 64/2021 bylo schváleno.

8.

Žádost o dotaci z programu MMR – oprava místní komunikace Kolimbark

Zastupitelům předloženy podklady k žádosti o dotaci. Možnost získat dotaci až ve výši 80% uznatelných nákladů.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci MMR ČR z podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210A Podpora obnovy místních
komunikací na akci: Souvislá oprava MK 8c, 9c, 10c v Proseči pod Ještědem a souhlasí
s vyčleněním finančních prostředků obce na spolufinancování.

Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 65/2021 bylo schváleno.

9.

Smlouva o dílo – oprava propustku Kolimbark

Zastupitelům předložen návrh smlouvy s firmou Stylstav Liberec s.r.o. Realizaci opravy a cenovou nabídku
schválili zastupitelé na minulém zasedání 20.9.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje předloženou Smlouvu o dílo na provedení stavební opravy
propustku ev.č. P-02 na místní komunikaci 9c s firmou Stylstav Liberec s.r.o. a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 66/2021 bylo schváleno.

10. Smlouva o dílo – restaurování křížku Na Ovčíně
Starosta informoval o průběhu realizace restaurování kříže. Předložena smlouva o dílo a cenová nabídka.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje předloženou Smlouvu o dílo č. 09/2021 na provedení
restaurování kovových částí kříže s firmou Jan Nikendey – Feart a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Usnesení č. 67/2021 bylo schváleno.
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Zdrželi se

0
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11. Smlouva o zajištění požární ochrany
JPO obce je dlouhodobě mimo výjezd. Z důvodu požadavku legislativy a HZS LK je nutné dohodou zajistit požární
ochranu s vyhovující jednotkou v nejbližším okolí. Návrh smlouvy je zároveň předložen ke schválení Městu Český
Dub, obec ve smlouvě vyhověla požadavkům města.
Vzhledem k aktuální situaci zastupitelé navrhují nevytápět přes zimu hasičárnu a zazimovat zásahové vozidlo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje předloženou Smlouvu o spolupráci při zabezpečování
požární ochrany s městem Český Dub jako zřizovatelem jednotky požární ochrany a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 68/2021 bylo schváleno.

12. Diskuze
Projednáno březnu a odloženo. Aktuálně opět vyhlášená dotace SFDI ve výší až 85% (minulý rok 90%). Studie
ověří možnost realizace i s vyjádřením dotčených úřadů, a odhad celkových nákladů. Bez studie nelze rozhodnout
o schválení investice a podat žádost o dotaci.
Zastupitel Poplužník – upozorňuje na povinnost obce udržovat chodník v zimě
Zastupitel Rozkovec – chodník neřeší nebezpečné místo proti úřadu

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje zadání projektové studie na chodník podél
komunikace III/2789 od Domaslavic k budově obecního úřadu dle cenové
nabídky firmy FRAPEX Liberec s.r.o.

Výsledek hlasování:

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

3

(Čihák, Pavelka, Poplužník)

Usnesení č. 69/2021 bylo schváleno.

Starosta informoval zastupitele o nárustu dopravy na Padouchov z důvodu poskytování ubytování. Zvýšený
provoz osobních automobilů po pozemcích, které nemají parametry komunikace, navíc jsou v soukromém
vlastnictví. V podstatě se jedná o soukromé účelové komunikace. Na pozemcích je v KN nesoulad druhu
pozemku se skutečným stavem, komplikovaná domluva s vlastníky některých pozemků ohledně narovnání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo neschvaluje záměr vybudování zpevněné komunikace na části
pozemku ve vlastnictví obce p.č. 760 k.ú. Javorník u Českého Dubu v úseku od p.p.č.
766/2 k p.p.č. 134 vše k.ú. Javorník u Českého Dubu.

Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Usnesení č. 70/2021 bylo schváleno.

6/7

Zdrželi se

1 (Rozkovec)

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

13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na pozemku p.č.
1194/1 k.ú. Proseč pod Ještědem a pozemku p.č. 600/1 k.ú. Javorník u Českého Dubu se spol. ČEZ
Distribuce a.s. a
Jedná se věcné břemeno na elektrickou přípojku ke stavebního pozemku p.č. 600/7 k.ú. Javorník u Č. D. S první
navrženou variantou nesouhlasil vlastník pozemku 602/1, došlo tedy ke změně projektu a trasy viz podklady.
Zastupitel Poplužník – navrhuje zároveň vybudovat přípojku i na obecní pozemek p.p.č. 602/2
Zastupitel Rozkovec – upozornil na umístění potrubí odvádějící dešťovou vodu z místní komunikace v
navržené trase vedení přípojky.
Paní XXXXX – není možnost vést elektrickou přípojku k níže umístěnému sloupu bez výkopových prací podél
komunikace?
Tento bod bez hlasování. Starosta pověřen zastupiteli jednáním o změně projektu elektrické přípojky.
Na závěr paní XXXXX položila zastupitelům dotazy ohledně zřízení MŠ v budově Národní školy v Javorníku.
V případě realizace projektu se nabízí jako provozovatel MŠ.
Starosta – seznámí paní XXXXX s vypracovanou studii MŠ a získá informace o nákladech na provoz MŠ.

Zasedání skončeno: 19.20 hodin.
Dle prezenční listiny se zasedání účastnilo 5 občanů.

Zapsala:

Romana Červová

______________________

Ověřil:

Robert Dolozim

______________________

Ověřil:

Roman Pavelka

______________________

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.
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