Zápis č. 4 /2021 vč. usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Paceřice ze dne 9.12. 2021
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zahájení
Zpráva finančního výboru
Zpráva kontrolního výboru
Zpráva kulturní a sociální komise
Projednání rozpočtových opatření
Kontrola plnění rozpočtu obce v roce 2021
Projednání návrhu rozpočtu příspěvkové organizace MŠ na r. 2022
Projednání a schválení rozpočtu obce na r. 2022
Projednání a schválení rozpočtového výhledu do r. 2025
Zpráva o kontrolní činnosti DSO „Mikroregion Jizera“
Projednání změn složení zastupitelstva obce
Projednání stavu probíhajících a připravovaných projektů
Projednání vyhlášky o odpadech
Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
Projednání žádostí občanů
Diskuze
Závěr

1. Zahájení
Podle prezenční listiny je přítomno 7 zastupitelů.
Omluveni: 0
Vzhledem k počtu přítomných členů zastupitelstva obce je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Omluveni:
Přítomno občanů: 12
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu paní Marii Křikavovou a paní Vlastu Bulířovou a
zapisovatelem Mgr. Janu Chlebnovou
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Schválení programu veřejného zasedání
Návrh na doplnění programu:
• Projednání vyhlášky o odpadech
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený program jednání, včetně doplněného bodu
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
•
•
•

Položení věnce 28. října
Svatomartinský lampionový průvod
Rozsvěcení vánočního stromu

Projednání a schválení rozpočtového opatření
Zastupitelstvo obce na základě usnesení č.1/2/2020 bere na vědomí informaci o rozpočtovém
opatření č. 6/2021 jako vyrovnaném ve výši 3.098,50 Kč na straně příjmů a výdajů.
(příloha 1)
Zastupitelstvo obce na základě usnesení č.1/2/2020 bere na vědomí informaci o rozpočtovém
opatření č. 7/2021 jako vyrovnaném ve výši 99.000,00 Kč na straně příjmů a výdajů.
(příloha 2)
Usnesení č.: 1
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje navržené rozpočtové opatření 8/2021 jako
přebytkové ve výši 39.600,00 Kč na straně příjmů a 39.600,00 Kč na straně výdajů se
zapojením konsolidační položky snižující příjmy ve výši 968.900,00 Kč (příloha 3)
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

6. Kontrola plnění rozpočtu v průběhu roku 2021
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce po projednání k o n s t a t u j e, že obec v průběhu roku 2021 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. 2022
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e bez výhrad rozpočet příspěvkové organizace
MŠ na rok 2022 ve výši 388 000,- Kč s příspěvkem obce 308 000,- Kč. (příloha 4)
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
8. Projednání a schválení návrhu rozpočtu obce na r. 2022
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e bez výhrad rozpočet obce Paceřice na rok
2022 jako schodkový ve výši 9 782 000,-Kč se zapojením finančních prostředků minulých let
ve výši 3 779 000,- Kč (příloha 5)
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
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9. Projednání a schválení návrhu rozpočtového výhledu do r. 2025
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e střednědobý výhled rozpočtu obce do roku
2025 v navržené výši. (příloha 6)
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
10. Zpráva o kontrolní činnosti DSO „Mikroregion Jizera“
Zastupitelé obce berou na vědomí zprávu o činnosti DSO „Mikroregion Jizera“ v roce 2021 bez
připomínek
11. Projednání změn složení zastupitelstva obce
Současný starosta Ing. Václav Sodomka podal dne 9.12.2021 písemně rezignaci na funkci starosty
k 31.12.2021 ze zdravotních důvodů se zachováním mandátu člena zastupitelstva obce.
Volba nového starosty a složení zastupitelstva bude projednána na následujícím jednání
zastupitelstva obce.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce schvaluje pověření místostarosty Ing. Pavla Tesaře k zastupování starosty
obce Paceřice v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.

Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

12. Informace o realizovaných a připravovaných projektech
Realizace chodníku na Husu
• projektové dokumentace vypracována, v současnosti probíhá zpracování potřebných dokumentů
pro zahájení stavebního řízení
• Plánovaná žádost o dotaci do konce února 2022 (SFDI)

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e podání žádosti o příspěvek ze Státního fondu dopravní
infrastruktury (SFDI) na projekt „Návrh bezpečného propojení pro pěší Paceřice-Husa“.
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Sportovní zázemí v Paceřicích
•
•
•

Vypracována projektová dokumentace
Podána žádost o stavební povolení
Na základě připomínek občanů k projektu, byla po upřesnění na místě upravena finální
projektová dokumentace
Usnesení č. 8
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Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci ve výši 80% z celkových
uznatelných nákladů z Ministerstva pro místní rozvoj ČR z programu „Podpora obnovy a
rozvoje venkova“ pro dotační titul „117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a
pasivního odpočinku“ na projekt „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v obci Paceřice“.
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Oprava komunikací na p.č. 603 a p.č. 618/1
• Vypracovány projektová dokumentace
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci ve výši 80% z celkových
uznatelných nákladů z Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a
rozvoje venkova pro dotační titul „117D8210A Podpora obnovy místních komunikací“ na akci
„Údržba místních komunikací na p.č. 603 a p.č. 618/1 v k.ú. Paceřice.
Výsledek hlasování: .
PRO: 7
PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Řešení přístupu k zastavitelným pozemkům
1. Komunikace na pozemku p.č. 1004
• Vydáno stavební povolení na komunikaci

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z
podprogramu 117D063 Technická infrastruktura“ na akci „2022 - 11 TI Paceřice“.
2. Komunikace na pozemku p.č. 938
• Vyřešeno pozemkově
• Vypracování projektové dokumentace včetně sítí

Doplnění dopravního značení
• Vypracován projekt dopravního značení na místních a účelových komunikacích
• Schválen dopravním inspektorátem Policie ČR – čekáme na schválení odborem dopravy
13.Projednání vyhlášky o odpadech
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce po projednání s ch v a l u j e obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o
místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, která ruší vyhlášku č.
3/2008, o poplatku za komunální odpad ze dne 15.12.2008.

Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0
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14. Zpráva o činnosti OÚ
•
•
•
•
•
•
•

Inventury movitého i nemovitého majetku
Aktualizace pojištění obce
Příprava plánovaných projektů
Sběr velkoobjemového odpadu
Úklid obce
Administrativní dořešení projektů hřiště na Huse a sochy Sv. Jana Nepomuckého
Mobilní rozhlas

15. Projednání žádostí občanů
Žádost Jaroslavy Bernatové o odkoupení pozemku u rodinného domu u č.p. 96 o velikosti 8
m2.
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce vypracováním záměru prodeje pozemku, který bude
projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce.

Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

16. Diskuze
p. Jelínek:
• bylo by vhodné odstranit staré sloupy s reproduktory bývalého rozhlasu
• u obecního úřadu chybí přívod vody a elektřiny
• kontejnery ve Studnicích by bylo dobré umýt
• v létě se hřiště neumylo, proto se nedalo obnovit ohraničení herních ploch
• starou plochu pro plakáty na bývalé prodejně je třeba odstranit
• pro odpadkové koše byly využitu držáky na odpadkové pytle a to u bývalé prodejny a
ve Studnicích u kašny
• pochválil informační aplikaci formou SMS
p. Tesař – informoval o instalaci nových turistických tabulí
p. Hejl – upozornil na špatný stav komunikace u jeho pozemku
p. Divecký
• upozornil na špatnou viditelnost při nájezdu z dálnice na most
• parkování před bývalou hospodou na obecním pozemku
• nepřehledné místu vedle pozemku pana Tomše – vzrostlý smrk
• nutnost opravit stávající rozhlas – špatná slyšitelnost
p. Hamplová upozornila na zatáčku vedle domu u Lanků, nutno ostříhat živý plot na pozemku
pana Hradeckého
p. Lebedová – upozornila na potřebu opravit dveře k vodojemu
p. Sodomka – vyslovil pochvalu p.Roštejnskému a p.Kosinovi za práci obec
Závěr v 19:15 hodin.
Zapsal:
Mgr. Jana Chlebnová
Ověřovatelé zápisu: Marie Křikavová
Vlasta Bulířová
Zapsáno v Paceřicích dne: 9.12.2021
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