Zápis č. 2 /2020
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Paceřice ze dne 11. 6. 2020

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Zahájení
Zpráva finančního výboru
Zpráva kontrolního výboru
Zpráva kulturní a sociální komise
Schválení rozpočtového opatření
Informace o závěru přezkumu hospodaření obce v roce 2019
Projednání hospodářského výsledku a účetní závěrky MŠ za rok 2019
Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření obce za rok 2019
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019
Kontrola plnění rozpočtu obce v roce 2020
Projednání prodeje a nakládání s pozemky ve vlastnictví obce
Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Jizera za rok 2019
Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – ČEZ distribuce, a.s.
Projednání územní působnosti MAS Achát
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:
Vzhledem k počtu přítomných členů zastupitelstva obce je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Přítomno občanů: 13
Omluven pan Zdeněk Bažant
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
Schválení programu veřejného zasedání
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený program jednání.
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
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4. Zpráva kulturní a sociální komise
• Pozvání na dětský den v Radimovicích.
5. Projednání a schválení rozpočtového opatření

Zastupitelstvo obce na základě usnesení č.2/6/2014 bere na vědomí informaci o rozpočtovém
opatření č. 1/2020 jako vyrovnaném ve výši 59 000,- Kč na straně příjmů a výdajů.
(příloha 1)
Usnesení č.: 1
Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje starostu obce schválením rozpočtových opatření
v následujících obdobích za podmínky, že rozpočtové opatření bude vyrovnané. Starosta obce
bude o provedených opatřeních informovat zastupitelstvo obce na nejbližším jednání
zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování:
PRO: 6
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 2019 bez
připomínek.
Výsledek hlasování:
PRO: 6
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 2019.
• Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha a protokol o veřejnosprávní kontrole.
• Výsledek hospodaření za rok 2019 ve výši 39 724,23 Kč
Výsledek hlasování:
PRO: 6
PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

8. Schválení výsledku hospodaření a účetní závěrky obce za rok 2019
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 2019 bez připomínek.
• Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření,
Inventarizační zpráva.
• Obec hospodařila v roce 2019 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 1 309 985,38 Kč
Výsledek hlasování:
PRO: 6
PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0
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9. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019

a.
b.
c.
d.

Výsledek veřejnosprávní kontroly MŠ Paceřice
Závěrečný účet MŠ Paceřice
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Závěrečný účet hospodaření obce za r. 2019

Usnesení č.: 5
Zastupitelstvo obce na základě § 84 odst. 2 zákona 128/2000 Sb. bez výhrad schvaluje
závěrečný účet hospodaření obce za rok 2019, který se skládá z Výsledku veřejnoprávní
kontroly MŠ Paceřice, Závěrečného účtu MŠ Paceřice, Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2019 a Závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2019.
Výsledek hlasování:
PRO: 6
PROTI: 0
10.

ZDRŽELI SE: 0

Kontrola plnění rozpočtu v průběhu roku 2020

Usnesení č.: 6
Zastupitelstvo obce po projednání k o n s t a t u j e, že obec v průběhu roku 2020 hospodaří
v souladu se schváleným rozpočtem.
Výsledek hlasování:
PRO: 6
PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

11. Projednání prodeje a nakládání s pozemky ve vlastnictví obce
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č.
1067 o výměře 764 m2, vedeného jako ostatní plocha v k.ú. Paceřice. Prodejní cena 90,- Kč za
1m2 je stanovena znaleckým posudkem č. 1414/2019 vypracovaným ke dni 17.12.2019
Záměr obce na prodej pozemku byl zveřejněn v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích na úřední desce 25.5.2020
Výsledek hlasování:
PRO: 6
PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

12. Projednání návrhu závěrečného účtu Mikroregionu Jizera obce za rok 2019
Zastupitelé obce berou bez výhrad informaci o návrhu závěrečného účtu Mikroregionu Jizera
za rok 2019.
13. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – ČEZ distribuce, a.s.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ
Distribuce a.s. na pozemku p.p.č. 1006 na k.ú. Paceřice v předloženém znění.
Výsledek hlasování:
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
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14. Projednání územní působnosti MAS Achát
Usnesení č.: 9
Zastupitelstvo obce Paceřice souhlasí se zahrnutím správního území obce Paceřice do územní
působnosti místního partnerství MAS Achát, o.s., IČO: 27011721
Zastupitelstvo obce Paceřice souhlasí s přípravou Integrované strategie území místního
partnerství MAS Achát, o.s., IČO:27011721 na svém území.
Výsledek hlasování:
PRO:6 PROTI:0
ZDRŽELI SE:0
15. Informace o realizovaných a připravovaných projektech
Projekt DČOV
• Průběžně probíhá zajištění provozu
• Kontrola DČOV dodavatelskou organizací – 15.7.2020, nutné poskytnout přístup na
pozemek
Úprava okolí MŠ
• Zrealizováno
o Oprava kanalizace – dešťová, odpadní vody – financováno z prostředků obce
o Oprava přístupu k MŠ a OU – podpořeno z rozpočtu Libereckého kraje
z Programu obnovy venkova částkou 300 tis. Kč
o Drobné úpravy nad rámec projektu – schody, část dlažby, obrubníků,….
Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
• Podána žádost
• Probíhá schvalovací řízení
Realizace chodníků
• Vypracována studie
• Provedeno geometrické zaměření

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s Gabrielou Pivrnec na
vypracování projektové dokumentace s na projekt „Bezpečného propojení pro pěší Paceřice –
Husa za 165 000,- Kč (není plátce DPH)
Výsledek hlasování:
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Oprava odvodnění komunikace – Stádlo
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce pověřuje po posouzení nabídek starostu obce podpisem smlouvy
s organizací Jostav spol.s r.o. na Sanaci příkopu podél komunikace na Stádlo, jestliže konečná
cena projektu nepřekročí částku 250 000,- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování:
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽELI SE:
Podlaha v klubovně hasičské zbrojnice
• Kamenný koberec – osloveno několik organizací
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16. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poděkování aktivním občanům – Coronavirus
Audit za rok 2019
Oprava prameny
Nové internetové stránky obce
Sběr – nebezpečný odpad
Sběr kovového odpadu
Brigáda kůrovec
Nutnost likvidace kůrovce v obecním lese
Rema – elektroodpad
Zmapování nového mobiliáře
Pořádek – informační cedule
Osazení dopravního značení
Prověření turistických informací (cedule)
Aktualizace Programu rozvoje obce
Řešení přístupu k zastavitelným pozemkům
Společenské akce – poděkování organizátorům
• Masopustní průvod MŠ
• Dětský karneval
• Odložené divadlo v Jablonci nad Nisou „4 sestry“
• Plánované
• Pohádkové vítání prázdnin v Radimovicích – 27.6.2020
17. Projednání žádostí
Žádost paní Lucie Obdržálkové na odkoupení pozemku par. č. 1012
Zastupitelé obce pověřují starostu obce oslovením vlastníka sousední nemovitost, který
pozemek neoprávněně využívá a nestara se o něj. Následně bude rozhodnuto o dlouhodobém
pronájmu, případně prodeji.

Žádost pana Tomáše Hradeckého na odkoupení části pozemku par. č. 596/5 o velikosti
28 m2.
Usnesení č. 12
Zastupitelé obce pověřují starostu obce zajištěním oddělení části pozemku par.č. 596/5.
Výsledek hlasování:
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 1
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18. Diskuze
p.Štajer – dotaz, zda může obec zajistit rozbor vody v kašně ve studnicích
p.Sodomka – obec zajistí
p.Štajer
• větve stromů na pozemku Glázrů ve Studnicích – zasahují přes plot až k zemi, kde on
udržuje trávník, nelze sekat, nabízí se, že by větve pořezal
• místo u kontejnerů na sklo ve Studnicích je zarostlé, nutno vyřezat
• informace – v čističce jeho domu nefungoval jistič, čistička nepracovala – apeluje proto
na občany, aby si toto pohlídali
p.Divecký – dotaz na náhradní filtry do čističek
p.Sodomka – odpověď – jsou k dispozici na obci
p.Špačková – dotaz na mail o revizi čističek
p.Sodomka – nereagovat, je to vyřízeno

Závěr ve 20:15 hodin.
Zapsal:
Mgr. Jana Chlebnová
Ověřovatelé zápisu: Marie Křikavová
Tomáš Hradecký
Zapsáno v Paceřicích dne: 11.6.2020
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