Obec Nová Telib

Zápis č. 2
z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 28.11.2014
Přítomen:

Ing. Řezáč Pavel
Ing. Hájek Jan
Lic. Truneček Jan
Křovina Jiří
Rybář Václav
Dlouhý Jaroslav
Vacek Jiří
Poupová Blanka (účetní obce)

Nepřítomen:

-

Místo jednání: Obecní úřad Nová Telib, Nová Telib č.p.9, Březno 294 06
Při jednání přítomno všech 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 17:05 hodin a ukončeno v 19:55 hodin.

Program:

1.

1. Úvod
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola zápisu z minulé schůze
4. Schválení rozpočtových opatření na rok 2014
5. Plán práce pro období 2014 - 2018
6. Příprava rozpočtu na rok 2015
7. Příprava rozpočtových výhledů na roky 2015-2016
8. Příprava vyhlášky na svoz komunálního odpadu na rok 2015
9. Projednání a schválení složení výborů a komisí obce
10. Schválení odměn zastupitelům obce
11. Schválení odměn občanům a organizacím za práci pro obec v roce 2014
12. Příprava II.etapy opravy místní komunikace „Poupova zahrada“
13. Různé – správní řízení, podpisové vzory
14. Diskuze, 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 28.11.2014

Usnesení č. 1/11/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje představený program jednání zastupitelstva obce 28.11.2014.
Hlasování: 7 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování
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2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
Starostou obce byl navržen zapisovatelem Jiří Vacek, a dále ověřovatelem zápisu Jiří Křovina a
Jaroslav Dlouhý.

Usnesení č. 2/11/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele jednání zastupitelstva obce dne 28.11.2014 Jiřího Vacka a
ověřovatele Jiřího Křovinu a Jaroslava Dlouhého.
Hlasování: 7 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

3. Kontrola zápisu z minulé schůze
Místostarosta Jan Hájek přečetl zápis z ustavujícího zasedání obce Nová Telib ze dne 07.11.2014.
Dle dohody z ustavující schůze byl zápis zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Nová Telib.

Usnesení č. 3/11/2014
Zastupitelstvo obce nemá k předloženému zápisu připomínek. Schválení zápisu bylo odhlasováno.
Hlasování: 7 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

4. Schválení rozpočtových opatření na rok 2014
Za účasti účetní obce Nová Telib paní Poupové, byl vysvětlen novým členům zastupitelstva způsob a
problematika schvalování jednotlivých rozpočtových opatření.
Jednotlivá rozpočtová opatření č. 5, 6 a 7 byla v detailu představena a předložena ke schválení.

Usnesení č. 4/11/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje předložená rozpočtová opatření č. 5, 6 a 7.
Hlasování: 7 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

5. Plán práce pro období 2014 – 2018
Jednotlivými členy zastupitelstva byly předloženy návrhy programu na čtyřleté funkční období
zvoleného zastupitelstva.
a) dokončení cesty „Poupova zahrada“ v roce 2015 - předpokládané náklady cca 700.000,-Kč
b) investice do nového hasičského auta v roce 2015 - předpokládané náklady cca 200.000,-Kč
c) realizace osvětlení na Kladěrubech
d) rekonstrukce obecního úřadu
e) rekonstrukce požární zbrojnice
f) rekonstrukce místního pohostinství U zvoničky
g) přestavba antukového kurtu na víceúčelové hřiště s umělým povrchem
h) oprava horního kalu
ch) vyřešení majetko-pozemkových záležitostí
j) vybagrování dna rybníka Žid
Navržená témata budou dále diskutována na dalších jednáních zastupitelstva a před jejich
schválením budou zastupitelstvem odhlasována.
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6. Příprava rozpočtu na rok 2015
Za účasti účetní obce paní Poupové byl starostou obce představen detailní návrh rozpočtových
příjmů a výdajů pro rok 2015.
Rozpočtové příjmy ve výši
2.262.400,-Kč
Rozpočtové výdaje ve výši
2.216.400,-Kč
Rozdíl
46.000,-Kč
Rozpočet pro rok 2015 je plánován jako přebytkový, s přebytkem ve výši 46.000,-Kč.
Zastupitelstvo projednalo a následně odsouhlasilo představený návrh rozpočtu pro rok 2015.
Rozpočet bude vyvěšen na úřední desce obce Nová Telib a po uplynutí zákonné lhůty bude
předložen ke schválení na dalším jednání zastupitelstva.

7. Příprava rozpočtových výhledů na roky 2015-2016
Za účasti účetní obce paní Poupové byl starostou obce představen návrh rozpočtového výhledu na
roky 2015 a 2016.
Zastupitelstvo projednalo a následně odsouhlasilo představený návrh rozpočtového výhledu na
roky 2015 a 2016. Rozpočtový výhled bude vyvěšen na úřední desce obce Nová Telib a po uplynutí
zákonné lhůty bude předložen ke schválení na dalším jednání zastupitelstva.

8. Příprava vyhlášky na svoz komunálního odpadu na rok 2015
Starostou obce představeno předběžné vyčíslení nákladů za svoz komunálního odpadu za rok 2014.
Platba občanů
126.000,-Kč
EKO-KOM
16.000,-Kč
Velkoobj.kontejnery
40.000,-Kč
Doplatek obce
47.000,-Kč
Celkem
229.000,-Kč – celkové předpokládané náklady za svoz odpadů v roce 2014
Zastupitelstvem obce diskutována možnost přepracování vyhlášky na svoz komunálního odpadu pro
rok 2015. Vzhledem k časové tísni bylo rozhodnuto o ponechání stávající vyhlášky v platnosti i pro
rok 2015.
Jan Hájek a Jaroslav Dlouhý začnou s přípravou nové vyhlášky na svoz komunálního odpadu pro rok
2016. Cílem je zásadní přepracování vyhlášky. Zastupitelstvo bude o stavu přípravy průběžně
informováno.
Dále bylo diskutováno zvýšení poplatků za svoz komunálního odpadu v roce 2015 na
550,-Kč/poplatník, což by snížilo finanční zatížení obce.
Bylo provedeno hlasování o dvou variantách návrhu výše plateb občanů s následujícím výsledkem:
Varianta.1
500,-Kč/poplatník
Varianta č.2
550,-Kč/poplatník
Hlasování:
5 pro; 2 proti
2 pro; 5 proti

Usnesení č. 5/11/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje výši poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2015 v původním znění
a bez navýšení platby, tzn. 500,-Kč/poplatníka
Hlasování: 5 pro; 2 proti; 0 se zdržel hlasování
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9. Projednání a schválení složení výborů a komisí obce
Zvolení předsedové jednotlivých výborů a komisí představili vybrané kandidáty za svoje oblasti v
následujícím složení (na prvním místě vždy předseda):
Finanční výbor:
Rybář Václav, Rybářová Vlasta, Dlask Petr
Kontrolní výbor:
Dlouhý Jaroslav, Ing. Rakušanová Jitka, Melicharová Jana
Sportovní komise:
Vacek Jiří, Zelba Pavel, Ing. Rakušan Miroslav
Kulturní komise:
Lic. Truneček Jan, Brynychová Jana, Ing. Hájková Daniela, Ing. Vacková Lucie
K předloženým návrhům složení jednotlivých výborů a komisí nebyly vzneseny žádné námitky.

Usnesení č. 6/11/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad složení jednotlivých výborů a komisí obce Nová Telib.
Hlasování: 7 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

10. Schválení odměn zastupitelům obce
Starostou obce byly představeny výše odměn náležící jednotlivým členům zastupitelstva za jejich
vykonávanou činnost.

Usnesení č. 7/11/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje ponechání odměn pro nové období v původní nezměněné výši.
Hlasování: 7 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

11. Schválení odměn občanům a organizacím za práci pro obec v roce 2014
Starostou obce byly předloženy návrhy na odměny občanům a organizacím za práci pro obec v roce
2014 v následujícím znění:
5.000,-Kč
5.000,-Kč
1.500,-Kč
1.200,-Kč
1.200,-Kč
1.200,-Kč
1.200,-Kč

SKNT
RS
Rybář V.st
Rybář V.ml
R.Novák
M.Volf
M.Tesař

- sekání trávy
- údržba zeleně u vodních ploch
- údržba veřejného osvětlení
- údržba veřejného osvětlení
- údržba počítačové sítě
- kulturní akce
- veřejně prospěšná činnost

Usnesení č. 8/11/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje výši odměn občanům a organizacím za práci pro obec v roce 2014 dle
předloženého návrhu.
Hlasování: 7 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

12. Příprava II.etapy opravy místní komunikace „Poupova zahrada“
Starosta informoval o připravovaném záměru dokončení opravy místní komunikace „Poupova
zahrada“ v roce 2015. První část opravy komunikace byla realizována v roce 2014 a to ve své dolní
části firmou Silnice Žáček s.r.o..
Na druhou část opravy komunikace bude vypsáno výběrové řízení. Předpokládané náklady
cca 700.000,-Kč
Současně bude starostou a místostarostou prověřena možnost podání žádosti o dotaci na
připravovaný investiční záměr.
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13. Diskuze, různé – správní řízení, podpisové vzory
a.
b.
c.

d.

e.

f.

g.
h.
i.

j.

Místostarosta podal informaci o zahájení správního řízení s Ondřejem Musilem za účelem
převedení jeho trvalého bydliště na Obecní úřad č.p.9 v Nové Telibi.
Místostarosta informoval o změně podpisových vzorů u ČNB a KB.
S ohledem na obsáhlý program jednání zastupitelstva do konce roku 2014, bylo dohodnuto
přesunutí představení nově připravovaného územního plánu na začátek roku 2015.
Aktuálně je návrh zpracováván na odboru Územního plánování magistrátu města Mladá
Boleslav. Nový územní plán bude představen při veřejném projednání na sále pohostinství
U zvoničky. Předpokládaný termín schválení 2. územního plánu je 2. polovina roku 2015.
Starostou byla přednesena ústní žádost SDH Nová Telib na zakoupení odlehčeného
rozdělovače v hodnotě cca 8.000,-Kč. Zastupitelstvo žádost předběžně odsouhlasilo.
Po předložení písemné žádosti bude provedeno hlasování.
Starostou byla přednesena ústní žádost M.Tesaře o pokácení neplodící hrušky v dolní části
návsi. Zastupitelstvo žádost předběžně odsouhlasilo. Po předložení písemné žádosti bude
provedeno hlasování.
Zastupitel Jan Truneček vznesl podnět na modernizaci internetových stránek obce Nová Telib
a zopakoval svůj návrh na rozesílání informačních e-mailů občanům o novinkách na obecních
stránkách. Místostarosta přislíbil prověření možností přepracování webových stránek, včetně
finanční nabídky.
Diskutováno téma aukce energií s cílem snížení nákladů pro občany za dodávanou el. energii.
Zastupitel Jan Truneček připraví a představí podklady k navrhovanému tématu.
Zastupiteli Jaroslavu Dlouhému byla zapůjčena smlouva s firmou Severočeské komunální
služby s.r.o. na odvoz komunálního odpadu.
Dne 06.12.2014 proběhne pod patronátem obce a kulturní komise Mikulášská nadílka
s oficiálním rozsvícením vánočního stromku a nasvícením kapličky.
V pohostinství U zvoničky zajištěn kulturní program včetně předání mikulášských balíčků pro
děti do 15 let. Kulturní komisi předán příspěvek obce 4.000,-Kč.
Bude založena kasa na dobrovolné vstupné, jejíž výtěžek bude použit na další plánované
kulturní akce.
Starostou bylo připomenuto blížící se životní jubileum pana Josefa Kollátora.

14. Závěr
Všeobecně byla navržena změna dne konání jednání zastupitelstva – dohodnuto úterý od 18 hodin.
S ohledem na blížící se vánoční svátky byl termín další schůze zastupitelstva předběžně stanoven na
středu 17.12.2014 od 18 hodin.
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Usnesení
z 2. jednání zastupitelstva obce Nová Telib, které se uskutečnilo na Obecním
úřadě Nová Telib dne 28.11.2014.
Zastupitelstvo obce Nová Telib po projednání všech bodů programu schvaluje:
Usnesení č. 1/11/2014
představený program jednání zastupitelstva obce 28.11.2014.
Hlasování:
7 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

Usnesení č. 2/11/2014
zapisovatele jednání zastupitelstva obce dne 28.11.2014 Jiřího Vacka a ověřovatele Jiřího Křovinu a
Jaroslava Dlouhého.
Hlasování:
7 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

Usnesení č. 3/11/2014
zápis z ustavující schůze zastupitelstva ze dne 07.11.2014.
Hlasování:
7 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

Usnesení č. 4/11/2014
předložená rozpočtová opatření č. 5, 6 a 7 roku 2014.
Hlasování:
7 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

Usnesení č. 5/11/2014
výši poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2015 v původním znění a bez navýšení platby,
tzn. 500,-Kč/poplatníka
Hlasování:
5 pro; 2 proti; 0 se zdržel hlasování

Usnesení č. 6/11/2014
bez výhrad složení jednotlivých výborů a komisí obce Nová Telib.
Hlasování:
7 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

Usnesení č. 7/11/2014
ponechání odměn jednotlivým členům zastupitelstva pro nové období v původní nezměněné výši.
Hlasování:
7 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

Usnesení č. 8/11/2014
výši odměn občanům a organizacím za práci pro obec v roce 2014 dle předloženého návrhu.
Hlasování:
7 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

Zapsal:

Vacek Jiří
Starosta obce:

Zápis ověřil:

Ing. Řezáč Pavel

Křovina Jiří
Dlouhý Jaroslav
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