Obec Nová Telib

Zápis č. 4
z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 24.02.2015
Přítomen:

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

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 18:05 hodin a ukončeno ve 20:45 hodin.

Program:

1.

1. Úvod
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola zápisu z minulé schůze
4. Příprava veřejné schůze 27.02.2015
5. Odpadové hospodářství – stav přípravy vyhlášky
6. Situace ohledně prodejny potravin
7. Setkání důchodců, audit
8. Položkový rozpočet – místní komunikace
9. Žádosti občanů
10. Došlá pošta, různé
11. 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 24.02.2015

Usnesení č. 1/02/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje představený program jednání zastupitelstva obce 24.02.2015.
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 Jaroslav Dlouhý a
Jiří Vacek.

Usnesení č. 2/02/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele jednání zastupitelstva obce dne 24.02.2015 Jiřího Vacka a
ověřovatele Jaroslava Dlouhého a Jiřího Vacka.
Hlasování: 7 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

3.

Kontrola zápisu z minulé schůze
Zastupitel Jiří Vacek přečetl zápis z 3. jednání zastupitelstva obce Nová Telib ze dne 17.12.2014.
Dle dohody z ustavující schůze byl zápis zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Nová Telib.
Upřesnění zápisu č.3 ze dne 17.12.2014, bod 10d:
„Obec Nová Telib požádala o pokácení neplodící hrušky v dolní části návsi. Hrušeň je částečně
uschlá a hrozí zde riziko ohrožení zdraví. Kácení bude provedeno do 31.03.2015, kdy končí období
vegetačního klidu. Dřevo bude použito na topení na Obecním úřadě. Pokácený strom bude
nahrazen novou dřevinou.
Po uplynutí zákonné lhůty vydá Obecní úřad povolení ke kácení.“

Usnesení č. 3/02/2015
Zastupitelstvo obce po korekci bodu 10d nemá k předloženému zápisu připomínek. Schválení zápisu bylo
odhlasováno.
Hlasování: 7 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

4.

Příprava veřejné schůze 27.02.2015
Starosta obce představil program veřejné schůze občanů připravené na 27.02.2015 od 18 hodin na
sále místního pohostinství U Zvoničky.
Program schůze:
- Úvod
- Poplatek za svoz komunálního odpadu
- Hospodaření obce za rok 2014
- Rozpočet obce na rok 2015
- Stavy účtů
- Investice za rok 2014, výhled na rok 2015
- Odpadové hospodářství obce
- Různé, diskuze, závěr
Pozvánky na obecní schůzi byly rozneseny všem občanům do schránek.
Starosta požádal členy zastupitelstva o aktivní podporu při diskuzi.

5.

Odpadové hospodářství – stav přípravy vyhlášky
Ministerstvo Životního prostředí vydalo dne 16.12.2014 vyhlášku o třídění bioodpadu, kovu,
papíru, plastu a skla. Na základě této vyhlášky MŽP musí být do 01.04.2015 připravena a vydána
obecní vyhláška na likvidaci odpadu.
Starostou a místostarostou byly představeny návrhy řešení na likvidaci biodpadu, které byly
následně zastupitelstvem diskutovány.
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- velkoobjemové kompostové kontejnery
- maloobjemové kompostové kontejnery
- kompostování na vyhrazených a zajištěných plochách
Problematika bude diskutována na dalších jednáních zastupitelstva.

6.

Situace ohledně prodejny potravin
Dne 09.02.2015 byl ukončen provoz prodejny potravin v obci. Následně proběhlo převzetí prodejny
včetně jejího vybavení od nájemce.
Nabídka na pronájem prostor prodejny je vyvěšena na stránkách OÚ Nová Telib. Dále bylo
dohodnuto podání inzerátu do deníku Mladoboleslavska.
Pan Dlouhý prověří kontakty a možnosti zajištění pojízdné prodejny pro občany Nové Telibi.
Současně s tématem prodejny byly diskutovány možnosti zlepšení prostředí a čistoty v pohostinství
U Zvoničky. Nájemce hospody bude pozván k projednání tématu na další jednání zastupitelstva, kde
bude celá záležitost prodiskutována.

7.

Setkání důchodců, audit
Na den 27.03.2015 je připravováno pravidelné každoroční setkání důchodců. Akce proběhne na sále
pohostinství U Zvoničky. Hudba domluvena se skupinou Bodlák.
Starosta obce informoval o termínu „konečného“ auditu na Obecním úřadě dne 05.03.2015.

8.

Položkový rozpočet – místní komunikace
Starosta obce předložil detail návrhu položkového rozpočtu na realizaci 2.etapy místní komunikace
„Poupova zahrada“:
- odstranění podkladu
- odvodnění
- štěrk
- obrubníky
- asfaltový beton
Na plánovanou akci bude vypsáno výběrové řízení.

9.

Žádosti občanů
a) Panem Radkem Poupou byla podána žádost o přemístění vedení vysokého napětí ze stávajícího
nadzemního vedení na uložení do země. Žádost byla podpořena podpisem dalšími 20 občany
obce Nová Telib. Jedná se o vedení vysokého napětí od návsi obce přes „Poupovu zahradu
k pozemku Martínkových a dále o vedení vysokého napětí od p. Rybáře ml. přes pozemek
p.Jonáše končícího opět u pozemku Martínkových.
Žádost byla zastupitelstvem diskutována a zastupitelstvo se žádostí bude dále zabývat. Žádost
občanů bude předána ředitelství ČEZ Mladá Boleslav (Děčín) s požadavkem na prověření a
svolání jednání se zastupitelstvem obce za účelem prodiskutování možných řešení podané
žádosti.
Do 04.03.15 bude předáno vyjádření Obecního úřadu Nová Telib na podanou žádost
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b) Starosta obce předložil žádost ze dne 04.02.15 o zapůjčení zasedací místnosti na Obecním
úřadě Nová Telib za účelem setkání dříve narozených žen u příležitosti MDŽ.
c) Starosta obce předložil žádost paní Fňukalové o možnost pořádání veřejné taneční zábavy
v prostorách za hospodou. Akce je plánována na 27.06.15 od 17 do 02 hodin. Kapela PROČ NE.
Pořadatelem akce bude sdružení LO3 (motorkáři). Pořadateli je přislíbeno dodržování pořádku a
následný úklid.
Jako podmínka konání akce bylo dohodnuto složení vratné kauce ve výši 5.000,-Kč.

Usnesení č. 4/02/2015
Zastupitelstvo obce hlasováním odsouhlasilo konání akce za hospodou dne 27.06.15.
Hlasování:
6 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování (hlasování bez J.Křoviny).

10. Došlá pošta, různé
a. Starosta obce poděkoval p.Trunečkovi za smuteční řeč u příležitosti úmrtí pana Josefa
Košťála
b. Za účasti starosty a místostarosty obce proběhlo vítání občánků v rodině Grmolinských a
Holátkových.
c. Zastupitel pan Truneček konzultoval se správcem farnosti obce Březno možnost odkoupení
pozemku za účelem vybudování centrální čističky odpadních vod.
d. Místostarosta obce přednesl předběžný požadavek FK Dlouhá Lhota na finanční příspěvek
pro malé fotbalisty z Nové Telibi. O příspěvku bude rozhodnuto na příštím jednání
zastupitelstva, s přihlédnutím k trvalému pobytu dětí v obci Nová Telib.
e. Rybník Žid – diskutováno téma vybagrování dna rybníku po podzimním výlovu.
f. Zastupitel pan Truneček představil program kulturní komise pro první pololetí roku 2015
(MDŽ, Čarodějnice, Dětský den, Zájezd do sklípku, Divadlo).
g. Zastupitel pan Dlouhý informoval o provedené inventuře majetku obce Nová Telib, která
proběhla dne 25.01.15.
Seznam majetku k vyřazení bude předložen zastupitelstvu ke schválení.

11. Diskuze, závěr

Starosta obce poděkoval všem členům zastupitelstva.
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Usnesení
z 4. jednání zastupitelstva obce Nová Telib, které se uskutečnilo na Obecním
úřadě Nová Telib dne 24.02.2015.

Zastupitelstvo obce Nová Telib po projednání všech bodů programu schvaluje:
Usnesení č. 1/02/2015
představený program jednání zastupitelstva obce 24.02.2015.
Hlasování:
7 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

Usnesení č. 2/02/2015
zapisovatele jednání zastupitelstva obce dne 24.02.2015 Jiřího Vacka a ověřovatele.
Hlasování:
7 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

Usnesení č. 3/02/2015
předložený zápis z 3. jednání zastupitelstva obce dne 24.02.2015
Hlasování:
7 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

Usnesení č. 4/02/2015
konání akce za hospodou dne 27.06.15 pod organizací LO3.
Hlasování:
6 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování (hlasování bez J.Křoviny).

Zapsal:

Vacek Jiří
Starosta obce:

Zápis ověřil:

Ing. Řezáč Pavel

Dlouhý Jaroslav
Vacek Jiří

5/7
Zápis č. 4 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib

24. února 2015

Obec Nová Telib

6/7
Zápis č. 4 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib

24. února 2015

Obec Nová Telib

7/7
Zápis č. 4 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib

24. února 2015

