Zápis č. 4 /2020
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Paceřice ze dne 10.12.2020
Program:
1. Zahájení
2. Zpráva finančního výboru
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Zpráva kulturní a sociální komise
5. Schválení rozpočtového opatření
6. Kontrola plnění rozpočtu obce v roce 2020
7. Projednání návrhu rozpočtu příspěvkové organizace MŠ na r. 2021
8. Projednání a schválení rozpočtu obce na r. 2021
9. Projednání a schválení rozpočtového výhledu do r. 2024
10. Zpráva o finanční činnosti DSO „Mikroregion Jizera“
11. Schválení plánu inventur, jmenování inventarizační komise
12. Projednání členství ve Sdružení místních samospráv ČR
13. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.
14. Projednání darovací smlouvy s SDH Paceřice
15. Projednání záměru směny pozemků
16. Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů
17. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
18. Projednání žádostí občanů
19. Diskuze
20. Závěr
1. Zahájení
Podle prezenční listiny je přítomno 7 zastupitelů.
Omluveni: 0
Vzhledem k počtu přítomných členů zastupitelstva obce je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Přítomno občanů: 10
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu paní Vlastu Bulířovou a paní Marie Křikavovou a
zapisovatelem Mgr. Janu Chlebnovou
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Schválení programu veřejného zasedání
Návrh na doplnění programu:
• Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.
• Projednání darovací smlouvy s SDH Paceřice
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený program jednání, včetně doplněných bodů.
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
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4. Zpráva kulturní a sociální komise
Zastupitelé obce berou na vědomí zprávu kontrolního výboru bez připomínek
5. Projednání a schválení rozpočtových opatření
Zastupitelstvo obce na základě usnesení č.1/2/2020 bere na vědomí informaci o rozpočtovém
opatření č. 3/2020 jako vyrovnaném v nulové výši na straně příjmů a straně výdajů, řešící přesun
položek v rámci paragrafů (příloha 1)
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce schvaluje předběžné rozpočtové opatření 4/2020 k rozpočtu za rok 2020 pro
operace, které vzniknou od 11.12.2020 do 31.12.2020 bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto
rozpočtové změny:
- Přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů.
- Upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání nebo z jiných důvodů, předběžné
opatření se schvaluje na změny výdajové i příjmové položky transferů nebo položky
finančního vypořádání.
- Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelných pohrom, výdaje ve
stavu nouze a další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení.
- Změny rozpočtu v důsledků upřesnění členění dle plné rozpočtové skladby v případech
přesunů příjmů a výdajů.
- Zvýšení příjmových či výdajových položek proti položce 8115
Provedené rozpočtové opatření v uvedených případech bude předloženo v konkrétních částkách
k informování zastupitelstva na prvním zasedání roku 2021.
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
6. Kontrola plnění rozpočtu v průběhu roku 2020
Usnesení č. 2
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: 7
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
7. Projednání a schválení návrhu rozpočtu příspěvkové organizace MŠ na r. 2021
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e bez výhrad rozpočet příspěvkové organizace
MŠ na rok 2021 ve výši 382 000,- Kč s příspěvkem obce 312 000,- Kč. (příloha 2)
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
8. Projednání a schválení návrhu rozpočtu obce na r. 2021
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e bez výhrad rozpočet obce Paceřice na rok
2021 jako schodkový ve výši 6 045 000,-Kč se zapojením finančních prostředků minulých let ve
výši 1 032 000,- Kč (příloha 3)
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
2

9. Projednání a schválení návrhu rozpočtového výhledu do r. 2024
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e střednědobý výhled rozpočtu obce do roku
2024 v navržené výši. (příloha 4)
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
10. Zpráva o finanční činnosti DSO „Mikroregion Jizera“
Zastupitelé obce berou na vědomí zprávu o činnosti DSO „Mikroregion Jizera“ v roce 2020 bez
připomínek
11. Schválení plánu inventur, jmenování inventarizační komise na rok 2020
Usnesení č. 6
Zastupitelé obce s c h v a l u j í plán inventur za rok 2020, včetně jmenování navržených členů
inventarizační komise ve složení předseda pan Zdeněk Bažant, členové Ing. Václav Sodomka,
Mgr. Petra Bartko, pan Miroslav Křikava, paní Gabriela Hrazdirová.
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
12. Projednání členství ve Sdružení místních samospráv ČR
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce schvaluje přistoupení obce Paceřice do Sdružení místních samospráv ČR
na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky
a u k l á d á starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením
na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání
zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
13. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s ČEZ Distribuce a.s. na pozemku p.p.č. 618/1v předloženém znění.
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
14. Projednání darovací smlouvy s SDH Paceřice
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí neúčelového
finančního daru ve výši 20 000,- Kč na zajištění celoroční činnosti organizace SDH Paceřice a
činnosti družstev mladých hasičů v předloženém znění.
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZRDŽELI SE: 0
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15. Projednání záměru směny pozemků
Připomínky k vystavenému záměru dodal pan Divecký a Podolský
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e uzavření smlouvy o směně pozemků v k.ú.
Paceřice oddělených Geometrickým plánem č. 468/2020 vypracovaným Ing. Jaroslavem
Hanzlem, kterým byl od pozemku 596/5 oddělen pozemek 596/15 o výměře 20 m2 a od
pozemku 107 oddělen pozemek 107/2 o výměře 14 m2.
Obec Paceřice převede vlastnictví pozemku parc.č. 596/15 na vlastníka pozemku 107/2, který
převede vlastnictví tohoto pozemku na Obec Paceřice.
Nový vlastník pozemku 596/15 uhradí náklady na zaměření, zápis do katastru nemovitostí,
včetně doplatku Obci Paceřice za rozdíl ve výměře směněných pozemků, který činí 6 m2, za cenu
v místě obvyklou 90,- Kč/ m2 .
Výsledek hlasování:
PRO: 6
PROTI: 0
ZRDŽELI SE: 1
16. Informace o realizovaných a připravovaných projektech
Projekt DČOV
•
•

Průběžně probíhá zajištění provozu
Náklady na zásahy způsobené nedodržením provozního řádu hradí uživatelé

Úprava okolí MŠ
• Ukončeno závěrečné vyhodnocení projektu
• Proplacena celá částka dotace
Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
• Schválena dotace
• Podepsána smlouva na realizaci
• Plánovaná realizace v prvním pololetí 2021
Dětské hřiště v obci Paceřice – osada Husa
• Vypravována studie
• Probíhá příprava žádosti o dotaci (dotace 80%)
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR do programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ na projekt „Dětské hřiště v obci
Paceřice – osada Husa“ plánovaný realizovat na pozemku p.č. 768 v k.ú. Paceřice.
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Realizace chodníků
• Práce na projektové dokumentaci
• Vyřešení vlastnických vztahů zasažených pozemků
• Plán realizace 2022–2023
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Cesta 15 RD
•
•
•
•
•

Vypracován projekt
Vyjádření – hasiči, policie
Žádost o stavební povolení řeší obec
Realizace vlastníky zpřístupněný pozemků
Předání obci

Oprava odvodnění komunikace – Stádlo
• Probíhá oprava poškozeného koryta
• Vybudování zídky s přelivem
Oprava dešťové kanalizace
• Opravena část kanalizace
• Projednáno na odboru životním prostředí
• Vypracování projektové dokumentace
• Zvážit žádost o dotaci
Řešení přístupu k zastavitelným pozemkům
• Hledání optimálního řešení
• Vytyčení pozemků
Podlaha v klubovně hasičské zbrojnice
• Osloveno několik organizací, jedna konkrétní nabídka
Přestavba OÚ
• Vypracování projektu v roce 2021
• Realizace v roce 2022
19. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
• Pojištění obce
• Předání kontejnerů a kompostérů pořízených z dotace vlastníkům nemovitostí
• Inventury
• Posílení NN 5RD Stádlo – poškozena trafostanice
• Řešení přístupu k zastavitelným pozemkům vytyčení pozemků
• Špatný stav vedení NN, rekonstrukce plánována na rok 2022, řeší ČEZ
• Opravy a natření čekáren, sezení Rohanka
• Čištění kanalizace
• Oprava staveb – prameny
• Navýšení příspěvku na balíčky pro oslavence
• Pořádek
• ………
• Společenské akce – zrušeny, stromek, věnec
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20. Projednání žádostí občanů
Paní Jaroslava Bernatová
• Žádost o odprodej pozemku p.č. 618/13 – 5 m2
• Věcné břemeno na však
• Odprodej pozemku 231/7 – oplocená zahrádka
Uzavření žádosti, včetně související žádosti paní Obdržálkové na příštím jednání ZO po
prověření na místě.
21. Diskuze
p.Divecký – připomínka v závislosti na žádost paní Bernatové o umožnění vybudování vsaku k
čističce u její nově zakoupené nemovitosti ve Studnicích – občané ve Studnicích by měli doložit,
jak likvidují odpadní vody – už byl zaznamenán výskyt koliformních bakterií v kašně ve
Studnicích
p.Sodomka – informace o projektu na záchranu žab – zjistí, zda bude možno využít část
těchto financí na opravu vodojemu ve Studnicích
p.Kopal – dotaz na možnost příspěvku od obce na zakoupení ohňostroje na už tradiční
shromáždění 1.ledna k oslavě Nového roku
- dotaz na možnost zakoupení jiného osvětlení vánočního stromku u budovy mateřské školy
p.Sodomka – přislíbil řešení osvětlení před Vánoci v příštím roce
p.Štajer – dotaz na dopravní značení ve Studnicích
p.Tesař – bude se řešit během jara
p.Lebedová – informace o unikajícím plynu u jejich přípojky, způsobené otřesy z dopravy
p.Tesař – informace k stále trvajícím problémům se zvýšeným hlukem z dálnice – do budoucna
se bude řešit protihluková ochrana

Závěr ve 20hodin.
Zapsal:
Jana Chlebnová Mgr.
Ověřovatelé zápisu: Vlasta Bulířová
Marie Křikavová
Zapsáno v Paceřicích dne: 10.12.2020
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