Zápis č. 3 /2018
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Paceřice ze dne 5. 6. 2018
V zápise nejsou z důvodu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů (GDPR) zveřejněny informace, které by porušili
toto nařízení.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zahájení
Zpráva finančního výboru
Zpráva kontrolního výboru
Zpráva kulturní a sociální komise
Schválení rozpočtového opatření
Informace o závěru přezkumu hospodaření obce v roce 2017
Projednání hospodářského výsledku a účetní závěrky MŠ za rok 2017
Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření obce za rok 2017
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017
Kontrola plnění rozpočtu obce v roce 2018
Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Jizera za rok 2017
Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Projednání prodeje pozemků ve vlastnictví obce
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: 0
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 paní Helenu Lebedovou
a zapisovatelem paní Lenku Voženílkovou
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
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4. Zpráva kulturní a sociální komise
Zhodnocení minulých akcí a poděkování za pomoc při přípravě čarodějnic.
5. Projednání a schválení rozpočtového opatření
Bod přeložen na příští jednání ZO
6. Informace o závěru přezkumu hospodaření obce
Usnesení č.: 1
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o přezkumu hospodaření obce za rok 2017 bez
připomínek.
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
7. Schválení hospodářského výsledku a účetní závěrky MŠ rok 2017
Usnesení č.: 2
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e účetní závěrku MŠ za rok 2017.
• Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha a protokol o veřejnoprávní kontrole.
• Výsledek hospodaření za rok 2017 ve výši 0,- Kč
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
8. Schválení výsledku hospodaření a účetní závěrky obce za rok 2017
Usnesení č.: 3
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 2017 bez připomínek.
• Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření,
Inventarizační zpráva.
• Obec hospodařila v roce 2017 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 83 847,85 Kč
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
9. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017
a. Výsledek veřejnoprávní kontroly MŠ Paceřice
b. Závěrečný účet MŠ Paceřice
c. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
d. Závěrečný účet hospodaření obce za r. 2017
Usnesení č.: 4
Zastupitelstvo obce na základě § 84 odst. 2 zákona 128/2000 Sb. bez výhrad schvaluje
závěrečný účet hospodaření obce za rok 2017, který se skládá z Výsledku veřejnoprávní
kontroly MŠ Paceřice, Závěrečného účtu MŠ Paceřice, Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017 a Závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2017.
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
10. Kontrola plnění rozpočtu v průběhu roku 2018
Usnesení č.: 5
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:
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
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11. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Jizera obce za rok 2017
Zastupitelé obce berou informaci o závěrečném účtu Mikroregionu Jizera za rok 2017 na
vědomí bez připomínek.
12. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č.: 6
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-4013324/P001, včetně náhrady
věcného břemene ve výši 24.200,-Kč v předloženém znění.
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
13. Projednání prodeje pozemků ve vlastnictví obce
Žádost na odkoupení pozemku p.č. 234/8 .
Usnesení č.: 7
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku
p.č. 234/8 – zahrada, ve vlastnictví obce o výměře 27 m2, odděleného geometrickým plánem č.
437-82/2017 od pozemku 234/1. Kupující odkoupí každý 1/2 spoluvlastnického podílu výše
uvedeného pozemku. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku za cenu stanovenou
aktuální směrnicí obce.
Záměr obce na prodej byl zveřejněn v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích na
úřední desce 8.5. 2018
Výsledek hlasování:
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 1
Žádost na odkoupení pozemku p.č. 234/1.
Usnesení č. : 8
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku
p.č. 234/1 – zahrada, ve vlastnictví obce o výměře 149 m2. Geometrickým plánem č. 43782/2017 byl od původního od pozemku 234/1 o výměře 176 m2 oddělen pozemek 234/8 o
výměře 27 m2. Kupující odkoupí výše uvedený pozemek do výlučného vlastnictví.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku za cenu stanovenou aktuální směrnicí obce.
Záměr obce na prodej byl zveřejněn v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích na
úřední desce 8.5. 2018
Výsledek hlasování:
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 1
Žádost na odkoupení pozemku p.č. 596/14 .
Usnesení č.: 9
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku
p.č. 596/14 ve vlastnictví obce o výměře 67 m2 – ostatní plocha, odděleného geometrickým
plánem č. 438-83/2017 od pozemku 596/1. Kupující odkoupí každý 1/3 spoluvlastnického
podílu výše uvedeného pozemku. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku za cenu
stanovenou aktuální směrnicí obce.
Záměr obce na prodej byl zveřejněn v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích na
úřední desce 8.5. 2018
Výsledek hlasování:
PRO: 6
PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 1
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14. Informace o realizovaných a připravovaných projektech
Projekt DČOV
•
•
•
•

Podpis smlouvy s realizační organizací
Podklady fond schválení výše dotace
Zajištěna Administrace, TDI
Dar SVS

Usnesení č.: 10
Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje starostu obce uzavřením „Smlouvy o dílo“ na
realizaci projektu „Paceřice – likvidace odpadních vod dle Výzvy 11/2016 MžP“
v předloženém znění. Smlouva bude uzavřena s vítěznou organizací, vzešlou z výběrového
řízení. Celková smluvní cena díla je 5.894.605,06 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Oprava cesty Paceřice – Studnice
• Provedeno závěrečné vyhodnocení akce
Nová cesta Rohanka – Studnice
• Probíhá realizace
• Srpen ukončení realizace
Klidová zóna
• Uzavřena smlouva – Axiom plánována žádost o dotaci
• Terénní úpravy – ornice
• Objednána technická tráva
• Po terénních úpravách plánována brigáda
Hřiště Husa
• terénní úpravy po vysekání
• navezena hlína,
• sportovní využití
Projekt 15 RD
• Elektřina
▪ Vytvořena projektová dokumentace
▪ Probíhá stavební řízení
▪ Přiložení veřejného osvětlení
• Voda
▪ Probíhá tvorba projektové dokumentace
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15. Zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Problematika hluku – Provedení nezávislého měření
Volby do ZO
Prodej minigolfu
GDPR – ochrana osobních údajů
Aktualizace územního plán – shromažďování žádostí na úpravu plánu
Územně správní členění státu – ORP Turnov
Dopravní značení – značka Sychrov, Studnice – zóna 30, zámecká zahrada
Sekání příkopů
Nepořádek
Třídění odpadu – za první čtvrtletí cca 14 tis. odměny od Eko-kom
Obnoveno vyvážení popelnic na bioodpad
Společenské akce – poděkování organizátorům
• Pálení čarodějnic
• Velikonoční dílničky v knihovně
• Dětský den – na myslivecké stezce
• Mikroregion Jizera – Dětský den pro MŠ v Pěnčíně
• Plánované
• Jarmark v MŠ 6. 6. 2018 od 15hodin
16. Projednání žádostí občanů
Písemná žádost pana *** - vyřešeno
17. Diskuze
• Plánovaná výstavba proti Agru
• Vyhlašovat sběru kovů
• Možnost seznámit s programem zasedání v rozhlase?
• Odvoz zeminy z nově budované cesty do Studnic?

Závěr ve 19,51 hodin.
Zapsal:
Ověřovatelé zápisu:

Lenka Voženílková
Marie Křikavová
Helena Lebedová

Zapsáno v Paceřicích dne: 6. 6. 2018
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