Zápis č. 2 /2019
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Paceřice ze dne 23. 5. 2019
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zahájení
Zpráva finančního výboru
Zpráva kontrolního výboru
Zpráva kulturní a sociální komise
Schválení rozpočtového opatření
Informace o závěru přezkumu hospodaření obce v roce 2018
Projednání hospodářského výsledku a účetní závěrky MŠ za rok 2018
Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření obce za rok 2018
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018
Kontrola plnění rozpočtu obce v roce 2019
Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Jizera za rok 2018
Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů
Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
Projednání žádostí občanů
Diskuze
Závěr

1. Zahájení
Podle prezenční listiny je přítomno 7 zastupitelů.
Omluveni:
Vzhledem k počtu přítomných členů zastupitelstva obce je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Přítomno občanů: 11
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu paní Marii Křikavovou a pana Zdeňka Bažanta a
zapisovatelem Mgr. Janu Chlebnovou
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Schválení programu veřejného zasedání
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
2. Zpráva finančního výboru
Zastupitelé obce berou na vědomí zprávu finančního výboru bez připomínek
3. Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelé obce berou na vědomí zprávu kontrolního výboru bez připomínek
4. Zpráva kulturní a sociální komise
Zhodnocení minulých akcí a poděkování za pomoc při přípravě čarodějnic. Pozvání na dětský den.
5. Projednání a schválení rozpočtového opatření
Usnesení č.: 1
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje navržené rozpočtové opatření 2/2019 jako vyrovnané ve
výši 1 667 807 na straně příjmů a straně výdajů (příloha 2)
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Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

6. Informace o závěru přezkumu hospodaření obce
Usnesení č.: 2
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o přezkumu hospodaření obce za rok 2018 bez
připomínek.
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

7. Schválení hospodářského výsledku a účetní závěrky MŠ rok 2018
Usnesení č.: 3
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e účetní závěrku MŠ za rok 2018.
• Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha a protokol o veřejnosprávní kontrole.
• Výsledek hospodaření za rok 2018 ve výši 0,- Kč
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

8. Schválení výsledku hospodaření a účetní závěrky obce za rok 2018
Usnesení č.: 4
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb. účetní závěrku
obce za rok 2018 bez připomínek.
• Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Inventarizační
zpráva.
•

Obec hospodařila v roce 2018 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 1 648 628,05 Kč

Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

9. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018
a. Výsledek veřejnosprávní kontroly MŠ Paceřice
b. Závěrečný účet MŠ Paceřice
c. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
d. Závěrečný účet hospodaření obce za r. 2018
Usnesení č.: 5
Zastupitelstvo obce na základě § 84 odst. 2 zákona 128/2000 Sb. bez výhrad schvaluje závěrečný účet
hospodaření obce za rok 2018, který se skládá z Výsledku veřejnoprávní kontroly MŠ Paceřice,
Závěrečného účtu MŠ Paceřice, Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 a
Závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2018.
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

10. Kontrola plnění rozpočtu v průběhu roku 2019
Usnesení č.: 6
Zastupitelstvo obce po projednání k o n s t a t u j e, že obec v průběhu roku 2019 hospodaří v souladu
se schváleným rozpočtem.
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
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11. Projednání návrhu závěrečného účtu Mikroregionu Jizera obce za rok 2018
Zastupitelé obce berou informaci o návrhu závěrečného účtu Mikroregionu Jizera za rok 2018 na
vědomí bez připomínek.
12. Informace o realizovaných a připravovaných projektech
Probíhající:
Projekt DČOV
• Předáno závěrečné vyhodnocení akce
• V první polovině června proběhne kontrola ze strany obce, včetně zasypání propadlin
• Nově pověřený pracovník pan Kosina
• Dořešit způsob odčerpání a likvidace kalů
Úprava okolí MŠ
•

Plánováno v průběhu prázdnin
▪ Oprava kanalizace
▪ Úprava povrchu
Vypracování obou projektových dokumentací – do 31. května
Přestavba bývalé prodejny na obecní úřad a prostory pro společenské vyžití
• Vypracována studie
• Upřesnění návrhu, společné projednání ZO s projektantem
• Cenová nabídky za vypracování projektové dokumentace – posunuta na červen 2019
Oprava střechy hasičské zbrojnice
• Realizace v průběhu prázdnin
Rozšíření veřejného osvětlení – osvětlení komunikací k čekárnám
•
•
•

Úsek Husa – most
o Realizace v rámci plánované výstavba chodníku
Úsek křižovatka do Paceřic – čekárna na Liberec
o neřešeno
Oblast 15 RD
o Povolovací řízení, přiložení k novému vedení NN

Úprava parku na Huse
• Úprava plánována na podzim
• Návrh připraví slečna Šafářová
Úprava prostranství nad hřištěm
• Projekt bude řešen z dotace
• Nutno řešit přístup organizace řešící přípravu projektu
•
Projekt 15 RD
• Probíhající zasíťování realizováno vlastníky pozemků z vlastních prostředků
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13. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Volby do Evropského parlamentu
Územní členění státu – zachování stávajícího stavu
Likvidace jedlých olejů a tuků – málo využíváno
Svoz biologicky rozložitelného odpadu od dubna
Sběr
o Elektro – proveden
o Velkoobjemového – plánován na červen
o Tříděný odpad – systém sběru pomocí čarového kódu
o Problematika svozu odpadů – plast, sklo
Spuštěn systém rozesílání SMS
Smlouva s úřadem práce – pracovník obce do září 2019
Problematika hluku z komunikace
Společenské akce – poděkování organizátorům
• Masopustní průvod dětí z MŠ 1.3.2019
• Brigády, prořezání lip, likvidace kůrovce
• Pálení čarodějnic
• Velikonoční dílničky v knihovně
• Noc s Andersenem
• Mikroregion Jizera – Dětský den pro MŠ v Pěnčíně
Plánované
• Dětský den – na myslivecké stezce 25.5.
• Výlet (Jánské Lázně) – 1.6
• Jarmark v MŠ 5.6. od 15hodin

14. Projednání žádostí
Nebyly podány žádosti k projednání na ZO
15. Diskuze
p. Divecký – odkázal na stránky obce, je možno nahlédnout, které projekty v rámci programu rozvoje
obce už byly zrealizovány
p. Tesař – prioritní je nyní úprava povrchu okolo mateřské školy, nový obecní úřad, zmínil se také o
případné realizaci výstavby chodníku z Paceřic na zastávku na Huse
p. Štajer – dotaz na to, zda je nějaký průzkum, kolik lidí plánovaném úseku výstavby chodníku projde
p. Kopal – výstavbu chodníku považuje za zbytečnou, poukázal na nutnou zimní údržbu
p. Chlebnová – dotaz na možnost provedení rozboru vody
p. Štajer – dotaz na to, zda se bude sekat okolí cesty do Studnic
p. Sodomka – odpověděl, že je sekání objednáno a zmínil potřebu vyvézt kontejnery na sklo ve
Studnicích
p. Hamplová – poukázala na opakující se nevhodný odpad v kontejnerech na papír
P. Kopal – poukázal na podle jeho mínění nízkou účast občanů na veřejných schůzích

Závěr v 7, 30 hodin.
Zapsal:
Mgr. Jana Chlebnová
Ověřovatelé zápisu: Marie Křikavová
Zdeněk Bažant
Zapsáno v Paceřicích dne: 23.5.2018
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