Obec Nová Telib

Zápis
z veřejné schůze občanů obce Nová Telib konané dne 25.02.2017
Za zastupitelstvo obce přítomen:

Ing. Hájek Jan
Lic. Truneček Jan
Rybář Václav
Dlouhý Jaroslav
Vacek Jiří

Nepřítomen: Křovina Jiří

Místo jednání: sál místního pohostinství U zvoničky obce Nová Telib
Při veřejné schůzi přítomno 5 členů zastupitelstva.
Veřejná schůze byla zahájena v 18:15 hodin a ukončena ve 20:23 hodin.
Na schůzi přítomno 50 občanů obce.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod
Hospodaření obce 2016 + stavy účtů 2016
Shrnutí činnosti roku 2016
Plánované aktivity pro rok 2017 + rozpočet 2017
Ostatní – ankety, znak a vlajka obce, podvečerní autobusové spojení, pronájem prostor
obchodu, odpadové hospodářství, zákaz kouření v místní hospodě „U Zvoničky“
6. Různé + diskuze
7. Závěr

1.

Úvod
Starosta obce přivítal všechny přítomné na veřejné schůzi obce Nová Telib a úvodem požádal o
minutu ticha, jako vzpomínku na zemřelé spoluobčany v uplynulém roce.
Následně byl představen program veřejné schůze.

2. Hospodaření obce 2016 + stavy účtů 2016
Starosta obce zrekapituloval rok 2016, vyjmenoval zásadní události a představil výsledky
hospodaření obce za uplynulý rok.
Hospodaření obce za rok 2016 po odečtení výdajů od příjmů skončilo přebytkem 1.756.000,-Kč.
Stavy účtů k 31.12.2016:
běžný účet u KB
1.314.000,-Kč
spořící účet u KB
3.232.000,-Kč
účet u ČNB
310.000,-Kč
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3. Shrnutí činnosti roku 2016
Starosta obce zrekapituloval rok 2016, vyjmenoval zásadní události a zrealizované investiční a
neinvestiční akce.
Realizované investiční akce:
Dokončení a finální proplacení ÚP, oprava prořezu silnice + kanálové vpusti, realizace bezdrátového
rozhlasu, instalace dopravních zrcadel, provedení dopravního značení v „Pražské“ ulici, proplacení
výměny bojleru v hospodě U Zvoničky, dovybavení hasiči, příspěvek na modernizaci školy ve Březně,
zřízení nových webových stránek obce, likvidace původní skládky bioodpadu na soukromém
pozemku, příprava dokumentace pro rekonstrukci chodníku a vodních nádrží v obci.
Realizované neinvestiční akce:
Výběrové řízení na výměnu veřejného osvětlení, výběrové řízení na bezdrátový rozhlas, výběrové
řízení na rekonstrukci silnice „Poupova zahrada“ II.etapa, aplikace nové vyhlášky na odpadové
hospodářství, audity obce, kontrola HZS, sportovně kulturní komise (setkání seniorů, MDŽ, vítání
občánků na sále s kulturním programem, výročí občanů 18x, maškarní ples pro děti, zájezd do
divadla, pálení čarodějnic pro děti za hospodou, dětský den – olympiáda, mikulášská besídka,
vánoční večírek pro dospělé), obecní ohňostroj, zorganizování velkoobjemového a nebezpečného
odpadu, zajištění revize komínů a kotlů na tuhá paliva, zajištění pojízdné prodejny + masny, vydány
2 závazné obecní vyhlášky, 11x schůze zastupitelstva, vyřízeno na 40 žádostí občanů a veřejných
institucí, obnova katastrálního operátu Kladěruby.
Nerealizované akce:
Rekonstrukce silnice „Poupova zahrada“ II.etapa (bude realizováno na jaře 2017), posílení signálu
mobilního operátora, nepodařilo se zajistit provozování místního obchodu.

4. Plánované aktivity pro rok 2017 + rozpočet 2017
Starosta obce představil plánovaný rozpočet, investiční a neinvestiční akce na rok 2017.
Pro rok 2017 je naplánován přebytkový rozpočet ve výši 105.000,-Kč.
plánované příjmy
2.888.000,-Kč
plánované výdaje
2.783.000,-Kč
Plánované investiční akce:
Rekonstrukce silnice „Poupova zahrada“ II.etapa (již podepsána smlouva s vybraným dodavatelem)
Rekonstrukce vodních nádrží v obci v závislosti na poskytnutí dotace
Postupná výměna veřejného osvětlení za úsporné LED
Dovybavení JPO5
Oprava soklu u budovy místního obchodu
Rozšíření přístřešku na kontejnery pro tříděný odpad
Rekonstrukce kapličky na návsi obce
Rekonstrukce chodníku u hlavní komunikace
Vykoupení strategických pozemků
Nutné opravy v místní hospodě U Zvoničky
Plánované neinvestiční akce:
Posílení signálu mobilního operátora
Zajištění kontejnerů na velkoobjemový odpad
Zajištění odvozu nebezpečného odpadu
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Zajištění revize komínů
Pokračování činnosti kulturní a sportovní komise.

5. Ostatní – ankety, znak a vlajka obce, podvečerní autobusové spojení, pronájem prostor
obchodu, odpadové hospodářství, zákaz kouření v místní hospodě „U Zvoničky“
-

Znak a vlajka obce - zastupitel J.Truneček představil grafické návrhy znaku a vlajky obce Nová
Telib s vysvětlením na historii obce. (modrá/bílá barva – barvy města Mladá Boleslav, trojlístek
– odkaz na svatou trojici v místní kapličce, buben – rod Bubnů z Litic (vlastník Telibi), vrch Telib,
silueta kozla)

-

Prostory místního obchodu – starosta obce informoval občany o možnosti pronájmu prostor
bývalého obchodu na různé oslavy za symbolickou částku 300,-Kč (pokrytí nákladů na elektriku
a vodu)

-

Ankety – starosta obce informoval o výsledku uskutečněných anket na internetových stránkách
obce
- spokojenost s internetovými stránkami obce - 184 hlasů spokojeno
- 114 hlasů nespokojeno
Návratnost investice do nových stránek je očekávána do 1,5 roku.
- kvalita služeb v místní hospodě U Zvoničky

- 100 hlasů spokojeno
- 147 hlasů nespokojeno
- 94 hlasů nemůže posoudit

Očekávané opravy by měly prostředí zpříjemnit + od 31.05.2017 platí zákaz kouření.
- zrušení podvečerního autobusu v 17:30 ze Března

- 96 hlasů pro zrušení
- 85 hlasů proti zrušení
Z následné diskuze vyplynulo doporučení občanů na zachování autobusového spoje.

- přemístění vánočního stromu k úřadu obce

- 34 občanů pro přemístění
- 32 občanů proti přemístění
- 33 pro přemístění s lepší výzdobou

V současné době anketa ještě probíhá.
-

Rekonstrukce hlavní silnice ve Březně – starosta obce informoval o plánované rekonstrukci
hlavní silnice a návsi ve Březně, která je plánovaná pro rok 2017

-

Odpadové hospodářství – starosta obce informoval o finanční situaci v odpadovém
hospodářství obce po zavedení nové obecně závazné vyhlášky ohledně poplatku za netříděný
komunální odpad.
Za rok 2016:
- celkové příjmy za odpady (2016) 168.000,-Kč
- celkové výdaje za odpady (2016) 257.000,-Kč
OBEC -89.000,-Kč (za rok 2015 byl doplatek obce 121.000,-Kč)
Pro rok 2017 je předpokládáno další snížení doplatku obce na svozy odpadů.
J.Zvěřina informoval o zvažovaném záměru dobrovolných hasičů na sběr elektroodpadu.
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-

Kontejnery na tříděný odpad – starosta obce apeloval na disciplínu občanů při třídění odpadu a
udržování pořádku v prostorech přístřešku pro kontejnery

-

Internetové stránky obce – zastupitel J.Truneček informoval o možnosti automatického
upozorňování do e-mailu na novinky zveřejňované na stránkách obce

6. Různé + diskuze
a) Pí.Koudelková
dotaz/návrh - návrh na umístění cedulí se zákazem volného pobíhání psů v okolí obce
odpověď
- starosta obce – obec prověří možnost (pravomoc) na umístění cedulí
- J.Zvěřina – dle zákona o myslivosti nesmí psi volně pobíhat
b) P.Wolf
dotaz/návrh

odpověď

c) P.Tumlíř
dotaz/návrh
odpověď

- jaká je možnost vyžití dětí a omladiny v obci
- umožnění volného přístupu na antukový kurt
- oplocení fotbalového hřiště za hospodou
- starosta obce připomenul všechny akce pořádané kulturně sportovní komisí a
jednotlivými spolky pro děti, dále informoval o plánovaném zakoupení
sportovního vybavení
- J.Vacek (předseda sportovního spolku) vysvětlil, že s ohledem na bezpečnost
dětí a neukázněnost omladiny je kurt uzamčen. Za podmínek, že kurt bude
uveden do původního stavu, je po dohodě kdykoliv možné zapůjčit klíče.
- starosta obce informoval o záměru vybudování víceúčelového hřiště s umělým
povrchem v roce 2018

- proč není vodní plocha na jeho pozemku, která byla zkolaudována jako požární
nádrž zahrnuta v požárním řádu obce
- starosta obce - do požárního řádu obce byly zahrnuty vodní plochy, které jsou
na veřejném prostranství s volným přístupem. Možnost doplnění soukromé
vodní plochy (zkolaudované jako požární nádrž) bude prověřena.

7. Závěr
Starosta obce poděkoval občanům za účast na veřejné schůzi. Dále pak poděkoval všem občanům,
kteří v roce 2016 pracovali pro obec, jednotlivým spolkům za aktivitu, obecním komisím, všem
členům zastupitelstva a účetní obce pí.Poupové za práci v roce 2016.
Zvláštní poděkování bylo vysloveno MUDr. Příbramskému za sponzorskou podporu kulturních akcí
pořádaných v obci (vítání občánků, výlet do divadla).
Na závěr starosta obce popřál všem pevné zdraví a úspěchy v roce 2017.

Zapsal:

Vacek Jiří
Starosta obce:

Ing. Jan Hájek
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