Zápis č. 3 /2019
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Paceřice ze dne 20. 8. 2019

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

Zahájení
Zpráva finančního výboru
Zpráva kontrolního výboru
Zpráva kulturní a sociální komise
Schválení rozpočtového opatření
Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s.
Projednání kupní smlouvy o převodu akcií s organizací Autobusy LK, s.r.o.
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: pan Tomáš Hradecký
Vzhledem k počtu přítomných členů zastupitelstva obce je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Přítomno občanů: 18
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu paní Marii Křikavovou a pana Zdeňka Bažanta a
zapisovatelem Mgr. Janu Chlebnovou
Výsledek hlasování:
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Schválení programu veřejného zasedání

Návrh na doplnění programu:
• Projednání kupní smlouvy o převodu akcií s organizací Autobusy LK, s.r.o.
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený program jednání, včetně doplněného bodu.
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
Z důvodu nepřítomnosti předsedy kontrolního výboru byl tento bod přesunut.
4. Zpráva kulturní a sociální komise
Zastupitelé obce berou na vědomí zprávu kulturní a sociální komise bez připomínek
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5. Projednání a schválení rozpočtového opatření
Usnesení č.: 1
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje navržené rozpočtové opatření 3/2019 jako vyrovnané ve výši
47 000 na straně příjmů a straně výdajů (příloha 1)
Výsledek hlasování:
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0

6. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s.
Usnesení č.: 2
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

s ČEZ Distribuce a.s. v předloženém znění.
Výsledek hlasování:
PRO: 6
PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

7. Projednání kupní smlouvy o převodu akcií s organizací Autobusy LK, s.r.o.
Usnesení č.: 3
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu akcií ČSAD Liberec

a.s. a Autocentrum Nord a.s. s organizací Autobusy LK, s.r.o. v předloženém znění.
Výsledek hlasování:
PRO: 6
PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

8. Informace o realizovaných a připravovaných projektech
Projekt DČOV
• V červnu provedena kontrola obcí, dodavatelem technologie a poskytovatelem dotace SFŽP
• Zjištění kontroly SFŽP – bez závad
• Dořešen způsob odčerpání a likvidace kalů.
• 27.8. 2019 proběhne kontrola VÚV vybraných DČOV
Úprava okolí MŠ
•

Plánováno v průběhu prázdnin, z důvodu zaneprázdněnosti realizačních firem odloženo
▪ Oprava kanalizace
▪ Úprava povrchu

Přestavba bývalé prodejny na obecní úřad a prostory pro společenské vyžití
• Vypracována studie přestavby bývalé prodejny
• Zvažována dalšího řešení
Oprava střechy hasičské zbrojnice
• Realizace započne od 21.8.2019
Realizace chodníků
• Vypracována studie, hledání optimálního řešení
Realizace cyklostezky – vazba na novou komunikaci podél rychlostní komunikace
• Vypracována studie
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Rozšíření veřejného osvětlení – osvětlení komunikací k čekárnám
•
•
•

Úsek Husa – most – Realizace v rámci plánované výstavba chodníku
Úsek křižovatka do Paceřic – čekárna na Liberec, řešení přeloženo na příští rok
Oblast 15 RD – Povolovací řízení, přiložení k novému vedení NN

Bezdrátový rozhlas
• Špatná slyšitelnost bude řešena po zmapování vlastnictví sloupů
Úprava parku na Huse
• Úprava plánována na podzim
• Návrh připraví slečna Šafářová
Úprava prostranství nad hřištěm
• Projekt bude řešen z dotace
• Realizace přeložena na příští rok
Nákup drobné techniky
• Realizováno v rámci projektu Mikroregionu Jizera – 50% hrazeno z dotace
• Vývěrové řízení 28.8.2019

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

•
•
•
•
•

Audit prováděný KÚ
Množí se podvodné jednání na internetu
Likvidace jedlých olejů a tuků – málo využíváno
Zavedení nového informačního systému – GIS
o Pasport komunikací, zaměření sloupů, územní plán, provázanost s katastrem nemovitostí
Odpady
o BRKO – probíhá
o Železný šrot – realizováván členy SDH
o Elektro – realizován
o Velkoobjemový odpad – realizován
o Tříděný odpad – systém sběru pomocí čarového kódu
o Problematika svozu odpadů – plast, sklo – řešit se sousedními obcemi
Systém rozesílání SMS – 79 občanů
Údržba prvků na zahradě MŠ
Smlouva s úřadem práce – pracovník obce do září 2019 – nutno hledat řešení
Problematika hluku z komunikace
Společenské akce – poděkování organizátorům
• Dětský den – na myslivecké stezce
• Výlet (Jánské Lázně)
• Jarmark v MŠ
•

Plánované
• Setkání rodáků a přátel Paceřic
• Divadelní představení pro seniory Noc na Karlštejně – v Pěnčíně, vstup zdarma
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10. Projednání žádostí
Nebyly podány žádosti k projednání na ZO

11. Diskuze
p. Drbohlav – připomínka – dle jeho názoru zbytečně brzy začíná svítit veřejné osvětlení
• bude projednáno s panem Hradeckým
p. Bulíř – dotaz na termín opravy rezervoáru vody a stanoviště pro nádoby na sklo ve Studnicích
• vypracování rozpočtu do konce srpna
p. Špačková – dotaz na společné očkování psů
• bylo zrušeno pro malý zájem občanů
p. Štajer – připomínka – kontejnery ve Studnicích jsou zarostlé trním a těžko přístupné
p. Primásková – poděkování manželům Valkounovým, za péči o kvalitu vody v nádrži
- připomínka – zastávka autobusu směrem na Turnov je zarostlá
- dotaz – zda je plánována oprava sochy sv. Jana
• je v plánu, čeká se na vyhlášení dotace na kulturní památky
p. Hejl – připomínka – při dešti se na lávce před Rohankou tvoří velká kaluž, která brání průchodu
• bude prověřeno a projednáno s majitelem pozemku
p. Divecký – připomínka – zarostlá cesta vedoucí podél krajské silnice k Rohance
• bude řešeno společně s posekáním pozemku u hřiště
p. Bernatová – poděkování všem, kteří se starají o zdárný chod obce a také vedoucím kroužku malých
hasičů

Závěr v 19.15 hodin.
Zapsal:
Mgr. Jana Chlebnová
Ověřovatelé zápisu: Marie Křikavová
Zdeněk Bažant
Zapsáno v Paceřicích dne: 20.8.2019
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