Zápis č. 1 /2019
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Paceřice ze dne 28.2.2019

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

Zahájení
Zpráva finančního výboru
Zpráva kontrolního výboru
Zpráva kulturní a sociální komise
Schválení rozpočtových opatření
Kontrola plnění rozpočtu obce v roce 2018
Projednání darovací smlouvy s SVS a.s.
Projednání mimořádné odměny starostovi obce
Zpráva o činnosti DSO „Mikroregion Jizera“
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 6 zastupitelů.
Omluveni: paní Vlasta Bulířová
Vzhledem k počtu přítomných členů zastupitelstva obce je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Přítomno občanů: 9
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu paní Marii Křikavovou a pana Tomáše
Hradeckého a zapisovatelem Mgr. Janu Chlebnovou
Výsledek hlasování:
PRO: 6
PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání v předloženém znění.
Výsledek hlasování:
PRO: 6
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
Zastupitelé obce berou na vědomí zprávu kontrolního výboru bez připomínek
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5. Projednání a schválení rozpočtových opatření č. 7/2018 a 1/2019
Zastupitelstvo obce na základě usnesení č.1/6/2018 bere na vědomí informaci o rozpočtovém
opatření č. 7/2018 s provedením přesunů v položkách odvětvového třídění (příloha 1)
Usnesení č.: 1
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje navržené rozpočtové opatření 1/2019 jako
přebytkové ve výši 595 696,- Kč na straně příjmů a 181 073,- Kč na straně výdajů se
zapojením konsolidační položky ve výši 414 623,- Kč (příloha 2)
Výsledek hlasování:
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
6. Kontrola plnění rozpočtu v průběhu roku 2018
Usnesení č.: 2
Zastupitelstvo obce po projednání k o n s t a t u j e, že obec v průběhu roku 2018 hospodaří
v souladu se schváleným rozpočtem.
Výsledek hlasování:
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
7. Projednání datovací smlouvy s SVS a.s.
Usnesení č.: 3
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e uzavření darovací smlouvy s SVS a.s.,
kterou organizace SVS a.s. poskytuje finanční dar ve výši 1 520 000,- Kč na podporu
realizace projektu DČOV, v předloženém znění.
Výsledek hlasování:
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
8. Projednání mimořádné odměny starostovi obce
Usnesení č.: 4
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e mimořádnou odměnu starostovi obce.
Od roku 2018 je „novelou zákona č. 128/2000 Sb., o obcích“ umožněno schválit členovi
zastupitelstva mimořádnou odměnu, a to až ve výši dvojnásobku zákonem stanovené měsíční
odměny za plnění mimořádných úkolů.
Na základě podnětu současných i bývalých členů zastupitelstva, je mimořádná odměna
starostovi obce Ing. Václavu Sodomkovi stanovena ve výši jedné měsíční odměny.
Jako hlavní důvod pro schválení navržené odměny bylo plnění mimořádných úkolů, které
souvisejí s vedením investičních akcí na území obce a vyřizováním dotací.
V roce 2018 se jednalo především o realizaci „domovních čistíren“, získání dotace
z ministerstva životního prostředí na tuto akci a dále získání příspěvku od „Severočeské
vodárenské společnosti“, ve výší 1,5 milionu na tuto akci.
Starosta obce se osobně a velmi aktivně podílel na přípravě a průběhu realizace této
významné akce, včetně řešení všech problémů vzniklých v průběhu realizace.
Výsledek hlasování:
PRO: 5
PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 1
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9. Zpráva o činnosti DSO „Mikroregion Jizera“
Usnesení č.: 5
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e zapojení do žádosti o dotaci vyhlášené v
rámci Programu obnovy venkova Libereckého kraje, včetně vyčlenění vlastních finančních
prostředků z rozpočtu obce v předpokládané výši 30 000,- Kč. Žádost bude podána DSO
Mikroregion Jizera se zaměřením na nákup techniky.
Výsledek hlasování:
PRO: 6
PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

10. Informace o realizovaných a připravovaných projektech
Projekt DČOV
• Finančně vypořádáno, projekt ve fázi závěrečného vyhodnocení
• V průběhu března dojde ke kontrole ze strany obce, včetně zasypání propadlin
• Nákup čerpadla na odčerpání kalů
Úprava okolí MŠ
•

1. etapa urgentní – plánováno v průběhu prázdnin
▪ Oprava kanalizace
▪ Úprava povrchu
Návrh cenové nabídky za vypracování projektové dokumentace – do 15. března
•

2. etapa
▪ Oplocení, parkování, úprava okolí

Projekt – využití bývalé prodejny
• Plánované využití pro činnost obecního úřadu a prostor pro společenské vyžití
• Vypracována studie
• Jednání s projektantem – upřesnění návrhu
• Návrh cenové nabídky za vypracování projektové dokumentace – do konce března
Oprava střechy hasičské zbrojnice
• Vypracovaná nabídka
Usnesení č.: 6
Zastupitelstvo obce po projednání
p o v ě ř u j e starostu obce podpisem smlouvy
s Miroslavem Homolkou na opravu střechy hasičské zbrojnice v Paceřicích dle předložené
nabídky za cenu díla 332.700,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:
PRO: 6
PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Rozšíření veřejného osvětlení
• Osvětlení komunikací k čekárnám
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Úprava parku na Huse
• Úprava plánována v rámci jarní brigády
Úprava prostranství nad hřištěm
• Projekt bude řešen z dotace – probíhá příprava projektu

Projekt 15 RD
• Zasíťování řeší vlastnící pozemků z vlastních prostředků
Usnesení č.: 7
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 147/B/2018/TPČ se Severočeskou vodárenskou
společností a.s. a investory panem Michalem Šarbortem a panem Janem Popelkou
v předloženém znění. Na budoucím služebném pozemku p. č. 1004, který je ve vlastnictví
obce Paceřice bude realizováno prodloužení vodovodního řadu s napojením na stávající
vodovodní řad na pozemku p. č. 618/1.
Výsledek hlasování:
PRO: 5
PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 1

11. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Územní členění státu
Likvidace jedlých olejů a tuků
Svoz biologicky rozložitelného odpadu od dubna
Sběr velkoobjemového a elektroodpadu
Problematika svozu odpadů – plast, sklo
Systém rozesílání SMS
Územní plán
Audit obce
Žádost na úřad práce – pracovník obce do 31.3.2019
Uzavření veřejnoprávní smlouvy – projednávání přestupků
Prodej plynárenského zařízení na Husa – nezájem ze strany RWE
Problematika hluku z komunikace

•

Společenské akce – poděkování organizátorům
• Tradiční posezení seniorů
• Vánoční dílničky
• Turnaj v kulečníku
• Přednáška Jana Duška – Vesmír, co o něm víme
• Pohádkové čtení, výroba masek
• Dětský karneval,
Plánované
• Masopustní průvod dětí z MŠ 1.3.2019
• Brigáda, prořezání lip,
• Výlet (Jánské Lázně) - květen

•
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12. Projednání žádostí
Žádost Českého svazu včelařů Sychrov o finanční příspěvek
Usnesení č.: 8
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v al u j e finanční příspěvek na činnost Českému
svazu včelařů ve výši 5000 Kč
Výsledek hlasování:
PRO: 6
PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

13. Diskuze
Při zprávě o činnosti kulturní komise poděkovala Marie Křikavová všem, kteří pomáhali při
realizaci všech akcí.
Jménem knihovnice Marie Chlebnové poděkovala Jana Chlebnová všem, kteří pomáhali na
předvánoční akci – vánočních dílničkách, pořádaných obecní knihovnou a zároveň paní Marii
Chlebnové za výbornou připravenost akce.
Pan Jiří Štajer – dotaz na možnost zavést systém čárových kódů při třídění odpadů
Pan starosta Václav Sodomka – informoval, jak systém funguje – k dispozici jsou čárové
kódy s identifikací a na různý druh odpadu, odpad se váží, kdo více vytřídí, zaplatí méně za
komunální odpad
Pan místostarosta Pavel Tesař
• zjistí, jaké jsou zkušenosti jiných obcí s tímto systémem
• upozornil na nutnost instalace fotopasti v místech, kde dochází k opakovanému
hromadění nepořádku

Závěr v 19,30 hodin.
Zapsal:
Jana Chlebnová Mgr.
Ověřovatelé zápisu: Marie Křikavová
Tomáš Hradecký
Zapsáno v Paceřicích dne: 1.3.2019
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