Obec Nová Telib

Zápis č. 9/2017
z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 14.11.2017
Přítomen:

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

Nepřítomen:

Křovina Jiří

Místo jednání: Obecní úřad Nová Telib, Nová Telib č.p.9, Březno 294 06
Při jednání přítomno 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:20 hodin a ukončeno ve 21:20 hodin.

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

1.

Úvod
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Kontrola zápisu z minulé schůze
Rozpočtové opatření č.8 a č.9
Rozpočtový výhled 2018-2021
Investiční akce 2017
Kolaudace silnice
Platy zastupitelů
Žádosti občanů, různé, závěr

Úvod
Starosta obce přivítal všechny přítomné na jednání zastupitelstva. Starosta obce konstatoval, že
pozvánka na jednání zastupitelstva byla řádně zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Nová
Telib a dále byla všem členům zastupitelstva doručena v písemné formě.
Následně byl starostou obce představen program jednání zastupitelstva dne 14.11.2017.

Usnesení č. 01/11/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje představený program jednání zastupitelstva obce 14.11.2017.
Hlasování: 5 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování
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2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
Starostou obce byl navržen zapisovatel Jiří Vacek a dále ověřovatelé zápisu Jaroslav Dlouhý a Václav
Rybář.

Usnesení č. 02/11/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele jednání zastupitelstva obce dne 14.11.2017 Jiřího Vacka a
ověřovatele Jaroslava Dlouhého a Václava Rybáře.
Hlasování: 5 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

3. Kontrola zápisu z minulé schůze
Zastupitel Jiří Vacek přečetl zápis z 32. jednání zastupitelstva obce Nová Telib ze dne 19.09.2017.
Dle dohody z ustavující schůze byl zápis zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Nová Telib.

Usnesení č. 03/11/2017
Zastupitelstvo obce nemá k předloženému zápisu připomínek a tímto schvaluje zápis z minulé schůze.
Hlasování: 5 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

4. Rozpočtové opatření č.8 a č.9
Na základě zmocnění ke schválení rozpočtových opatření starostou obce, informovala účetní obce
paní Blanka Poupová zastupitelstvo o schváleném rozpočtovém opatření č.8 a č.9 pro rok 2017

5. Rozpočtový výhled pro rok 2018-2021
Starostou obce byl představen návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Nová Telib pro roky
2018 - 2021. Tento návrh byl zveřejněn na úřední desce obce 25. 10. 2017 (dle zákona č.24/2017
Sb.) minimálně 15 dní před jeho projednáním (viz. příloha č.1). Nebyly k němu uplatněny žádné
připomínky.

Základní přehled:
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro rok 2018:
Rozpočtové příjmy ve výši
Rozpočtové výdaje ve výši
Rozdíl

3.150.000,-Kč
3.100.000,-Kč
50.000,-Kč

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro rok 2019:
Rozpočtové příjmy ve výši
Rozpočtové výdaje ve výši
Rozdíl

3.220.000,-Kč
3.200.000,-Kč
20.000,-Kč

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro rok 2020:
Rozpočtové příjmy ve výši
Rozpočtové výdaje ve výši
Rozdíl

3.250.000,-Kč
3.200.000,-Kč
50.000,-Kč
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Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro rok 2021:
Rozpočtové příjmy ve výši
Rozpočtové výdaje ve výši
Rozdíl

3.300.000,-Kč
3.200.000,-Kč
100.000,-Kč

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro rok 2018 je navrhován jako přebytkový, s přebytkem ve
výši 50.000,-Kč, rok 2019 s přebytkem 20.000,-Kč, rok 2020 s přebytkem ve výši 50.000,-Kč a rok
2021 s přebytkem ve výši 100.000,-Kč.
Představený návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2018 - 2021, byl projednán a protože
nebyly vzneseny žádné připomínky, tak byl následně zastupitelstvem obce odsouhlasen.

Usnesení č. 04/11/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Nová Telib na roky 2018,
2019, 2020 a 2021.
Hlasování: 5 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování
Schválený střednědobý výhled rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce obce do 30 dnů od jeho
schválení dle zákona č.24/2017 Sb..

6. Investiční akce 2017
-

Oprava (vyvložkování) komínů na OÚ a v pohostinství „U Zvoničky“ – firmou Kominictví Topoly
byla oprava komínu v pohostinství U Zvoničky provedena a dílo předáno včetně revizní zprávy.
Na OÚ bude oprava provedena v co nejbližším možném termínu.

-

Oprava stropu + zateplení ve výčepu v hospodě „U Zvoničky“ – firmou Jaroslav Bürger
(dokončovací, stavební a sádrokartonářské práce) - akce provedena a předána.

-

Směna a nákup pozemků v prostorech za hospodou – starosta obce informoval o ukončení akcí
zanesením změn do katastru nemovitostí.

-

Oprava chodníku u místní hlavní komunikace č. III/2802
- vydáno rozhodnutí o umístění stavby, schůzka s dotčenými občany proběhla na stavebním
úřadě ve Březně;
- stavební řízení zahájeno, předpoklad ukončení řízení v březnu 2018;
- řízení za účelem získání dotací probíhá;
- předpoklad realizace I.etapy je v polovině roku 2018.

-

JPO5
- dohodnuté dovybavení (oblečení) dosud neobjednáno – trvá, nesplněny podmínky
pro objednání;
- náhradní díly na opravu has. stříkačky objednány – ukončeno.

-

Obecní vítací cedule – nabídka dosud neobdržena.

-

Rekonstrukce bioodpadu – akce provedena a předána, bioodpad opět otevřen.

-

Rekonstrukce vodních nádrží – starosta obce informoval o stavu akce.

-

Rekonstrukce vytápění v místním pohostinství „U Zvoničky“ – akce provedena a předána.

-

Vymalování výčepu v místním pohostinství „U Zvoničky“ – akce provedena a předána.

-

Oprava kanálů v obci + výměna vodovodní soupravy – akce provedena a předána.

-

Výzdoba vánočního smrku u obecního úřadu – ozdoby objednány a dodány. Ozdobení
proběhne v neděli 19.11.2017.
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7. Kolaudace silnice
Starosta obce představil změněný projekt zastupitelům obce a dále informoval o odsouhlasení
změněného projektu zástupcem policie panem Palaczukem. Dále bude projekt projednán s JUDr.
Čurdou z magistrátu města Mladá Boleslav na osobní schůzce dne 20.11.2017. Po odsouhlasení
proběhne řízení změny stavby před dokončením (budou opětovně osloveny všechny zúčastněné
strany k vyjádření souhlasu se změnami), následně bude provedeno výběrové řízení na zhotovitele
akce a akce bude provedena. Termín realizace – léto 2018.

8. Platy zastupitelů
Starosta obce informoval o novém nařízení vlády č.318/2017 Sb., které nabývá platnost od
01.01.2018, a kterým dochází k zásadní změně v odměňování „neuvolněných“ starostů obce.
Novým nařízením je stanovena automaticky minimální zákonem stanovená výše měsíční odměny
pro „neuvolněného“ starostu obce ve výši 10.950,-Kč brutto (tzn. 0,3 násobek měsíční odměny,
která by v obci náležela „uvolněnému“ starostovi). Stanovení odměn ostatním členům
zastupitelstva je i nadále v kompetenci zastupitelstva obce.
Zastupitel Jiří Vacek následně předložil k odsouhlasení návrh nové výše měsíčních odměn pro
všechny „neuvolněné“ členy zastupitelstva obce Nová Telib. U níže uvedených částek se jedná o
brutto částky.
Starosta obce
Místostarosta obce

13.000,-Kč
9.000,-Kč

Předseda výboru zastupit.
Člen zastupitelstva

500,-Kč
300,-Kč

Usnesení č. 05/11/2017
Zastupitelstvo obce Nová Telib schvaluje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc
v následujících částkách s platností od 01.01.2018:
Starosta obce (brutto)
13.000,-Kč
Předseda výboru zastupit. (brutto)
500,-Kč
Místostarosta obce (brutto) 9.000,-Kč
Člen zastupitelstva (brutto)
300,-Kč
Hlasování: 5 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování
Dále starosta obce předložil návrh na změnu měsíční odměny pro účetní obce (paní Blanku
Poupovou na výši 3.300,-Kč brutto měsíčně a to z důvodu průběžného navyšování pracovních
povinností ve prospěch obce.

Usnesení č. 06/11/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje novou výši měsíční odměny pro účetní obce (paní Blanku Poupovou)
s platností od 01.12.2017 ve výši 3.300,-Kč brutto.
Hlasování: 5 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

9. Žádosti občanů, různé, závěr
a) Starosta obce informoval o uzavřené dohodě na úklid sněhu v obci s panem Hyblerem.
b) Starosta obce informoval o uskutečněném pálení čarodějnic pod dohledem členů SDH.
c) Starosta obce informoval o proběhlém dílčím auditu obce v termínu 19.10.17. Dílčí audit
proběhl bez jakýchkoliv připomínek.
d) Dne 02.12.17 proběhne Mikulášská nadílka s rozsvěcením Vánočního stromku u Obecního
úřadu.
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Usnesení č. 07/11/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup mikulášských balíčků ve výši 100,-Kč/1ks balíčku pro děti do 15
let s trvalým bydlištěm na Nové Telibi.
Hlasování:
5 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování
e) Dne 25.11.17 proběhne Vánoční večírek obce pod patronací kulturní komise. Starosta obce
předložil návrh na zakoupení ceny do tomboly ve výši 2.000,-Kč

Usnesení č. 08/11/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení věcné ceny ve výši 2.000,-Kč do tomboly Vánočního večírku
obce.
Hlasování:
5 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování
f)

Starosta obce informoval o výsledcích voleb do Poslanecké sněmovny na Nové Telibi a vyjádřil
poděkování členkám komise za jejich práci. Dále informoval o zahájení příprav na 1.kolo voleb
prezidenta České Republiky v termínu 12.-13.01.17.

g) Starosta obce představil návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-126002493/2 od firmy ČEZ Distribuce a.s. ohledně zřízení věcného břemene na pozemku p.č.451,
k.ú. Nová Telib z důvodu zřízené distribuční soustavy na posílení přívodu elektrické energie do
Kladěrub. Na tuto akci musí být zveřejněn záměr o zřízení věcného břemene.

Usnesení č. 09/11/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr zřízení věcného břemene – služebnosti spočívajícího v právu
umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy (kabel kNN, kabel kVN a
pojistková skříň) na pozemku p.č.451, druh pozemku ostatní plocha, LV 10001, k.ú.Nová Telib a to
ve prospěch obchodní společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, zastoupená společností ENGIE Sevices a.s., se sídlem Praha 4, Lhotecká č.p.793,
PSČ 143 00 a to v rozsahu dle geometrického plánu č.312-002/2017 vyhotoveného Ing. Stanislavou
Urbánkovou a potvrzeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá
Boleslav dne 20.2.2017 za jednorázovou cenu 9.800,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
5 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování
h) Pan Heřmanský poslal žádost o spolupráci při zahájení komplexní pozemkové úpravy s cílem
racionálního využití půdy, narovnání majetkových vztahů a přesného definování hranic. Bude
diskutováno s pozemkovým úřadem.
i)

Starosta obce informoval, že v roce 2019 dojde k vypršení smluv na zajištění dopravní
obslužnosti Středočeského kraje a obcí. Z tohoto důvodu byla obec Nová Telib oslovena
Integrovanou dopravou Středočeského kraje o poskytnutí plné moci k uveřejnění příslušného
formuláře s potřebnými informacemi v Úředním věstníku Evropské unie.

Usnesení č. 10/11/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí plné moci Integrované dopravě Středočeského kraje,
příspěvková organizace se sídlem Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1 dle předloženého
návrhu a pověřuje starostu obce tuto plnou moc poskytnout.
Hlasování:
5 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování
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j)

Znak a vlajka obce - OZ Nová Telib projednalo finální návrh obecního erbu a vlajky obce.

Usnesení č. 11/11/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje erb a vlajku obce Nová Telib dle předloženého návrhu.
Hlasování:
5 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

Starosta obce poděkoval všem členům zastupitelstva.
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Usnesení
z 33. jednání zastupitelstva obce Nová Telib, které se uskutečnilo na Obecním
úřadě Nová Telib dne 14.11.2017.

Zastupitelstvo obce Nová Telib po projednání všech bodů programu schvaluje:
Usnesení č. 01/11/2017
představený program jednání zastupitelstva obce 14.11.2017.
Hlasování:
6 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

Usnesení č. 02/11/2017
zapisovatele jednání zastupitelstva obce dne 14.11.2017 Jiřího Vacka a ověřovatele Jaroslava
Dlouhého a Václava Rybáře.
Hlasování:
6 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

Usnesení č. 03/11/2017
předložený zápis z 32. jednání zastupitelstva obce ze dne 19.09.2017.
Hlasování:
6 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

Usnesení č. 04/11/2017
návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Nová Telib na roky 2018, 2019, 2020 a 2021.
Hlasování:
5 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

Usnesení č. 05/11/2017
svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách s platností
od 01.01.2018:
Starosta obce (brutto)
13.000,-Kč
Předseda výboru zastupit. (brutto)
500,-Kč
Místostarosta obce (brutto)
9.000,-Kč
Člen zastupitelstva (brutto)
300,-Kč
Hlasování:
5 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

Usnesení č. 06/11/2017
novou výši měsíční odměny pro účetní obce (paní Blanku Poupovou) s platností od 01.12.2017 ve
výši 3.300,-Kč brutto.
Hlasování:
5 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování.

Usnesení č. 07/11/2017
nákup mikulášských balíčků ve výši 100,-Kč/1ks balíčku pro děti do 15 let s trvalým bydlištěm na
Nové Telibi.
Hlasování:
5 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování.

Usnesení č. 08/11/2017
zakoupení věcné ceny ve výši 2.000,-Kč do tomboly Vánočního večírku obce.
Hlasování:
5 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování.
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Usnesení č. 09/11/2017
záměr zřízení věcného břemene – služebnosti spočívajícího v právu umístit, provozovat, opravovat a
udržovat Zařízení distribuční soustavy (kabel kNN, kabel kVN a pojistková skříň) na pozemku
p.č.451, druh pozemku ostatní plocha, LV 10001, k.ú.Nová Telib a to ve prospěch obchodní
společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
zastoupená společností ENGIE Sevices a.s., se sídlem Praha 4, Lhotecká č.p.793, PSČ 143 00 a to
v rozsahu dle geometrického plánu č.312-002/2017 vyhotoveného Ing. Stanislavou Urbánkovou a
potvrzeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav dne
20.2.2017 za jednorázovou cenu 9.800,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
5 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování.

Usnesení č. 10/11/2017
poskytnutí plné moci Integrované dopravě Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem
Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu obce
tuto plnou moc poskytnout.
Hlasování:
5 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování.

Usnesení č. 11/11/2017
erb a vlajku obce Nová Telib dle předloženého návrhu.

Hlasování:

Zapsal:

5 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

Vacek Jiří
Starosta obce:

Zápis ověřil:

Ing. Jan Hájek

Jaroslav Dlouhý

Václav Rybář
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