Obec Nová Telib

Zápis č. 6
z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 28.04.2015
Přítomen:

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 6 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:10 hodin a ukončeno ve 20:52 hodin.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.

Úvod
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Kontrola zápisu z minulé schůze
Informace o třídění odpadu
Velkoobjemový odpad
Čarodějnice
Smlouva Arriva (autobusová přeprava Březno – Nová Telib)
Rekonstrukce obchodu (vymalování + úklid)
Obecně závazná vyhláška č. 02/2015 – Volné pobíhání psů
Plán akcí 2015
Žádosti občanů
Došlá pošta, různé
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 28.04.2015

Usnesení č. 1/04/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje představený program jednání zastupitelstva obce 28.04.2015.
Hlasování: 6 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 Jan
Truneček.

Usnesení č. 2/04/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele jednání zastupitelstva obce dne 28.04.2015 Jiřího Vacka a
ověřovatele Jiřího Křovinu a Jana Trunečka.
Hlasování: 6 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

3.

Kontrola zápisů z minulé schůze
a) Zastupitel Jiří Vacek přečetl zápis z 5. jednání zastupitelstva obce Nová Telib ze dne 31.03.2015.
Dle dohody z ustavující schůze byl zápis zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Nová Telib.

Usnesení č. 3/04/2015
Zastupitelstvo obce nemá k předloženému zápisu připomínek. Schválení zápisu bylo odhlasováno.
Hlasování:
6 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování
b) Zastupitel Jiří Vacek přečetl zápis z Volby nového vedení obce Nová Telib ze dne 31.03.2015.
Dle dohody z ustavující schůze byl zápis zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Nová Telib

Usnesení č. 4/04/2015
Zastupitelstvo obce nemá k předloženému zápisu připomínek. Schválení zápisu bylo odhlasováno.
Hlasování:
6 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

4.

Informace o třídění odpadu
Starosta obce informoval o využití 2 velkoobjemových modrých kontejnerů na papír, na jehož
základě bylo dohodnuto ponechání obou kontejnerů.
Starosta obce opakovaně představil náklady na jednotlivé varianty likvidace bioodpadu. Na základě
porovnání výše nákladů bylo rozhodnuto o podepsání smlouvy o smlouvě budoucí s p.Heřmanským.
Starosta obce představil náklady na realizaci oplocenky pro bioodpad:
náklady na materiál: 10.983,-Kč
náklady na práci:
3.000,-Kč
Cca do tří týdnů budou ještě dodány betonové zátarasy na zadní stranu oplocenky.

Usnesení č. 5/04/2015
Zastupitelstvo obce hlasováním schvaluje náklady za práci pro p.Zelbu ve výši 3.000,-Kč za stavbu
oplocenky.
Hlasování:
6 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

5.

Velkoobjemový odpad
Dne 28.05.15 byl v prostorách návsi umístěn velkoobjemový kontejner na sběr železa. Kontejner
bude označen cedulemi. Kontejner bude umístěn po dobu 2 týdnů.
Oznámení umístění kontejneru na železo bude rozhlášeno rozhlasem.
Starosta obce informoval o provedené poptávce na umístění velkoobjemového kontejneru na
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velkoobjemový netříděný odpad.
Poptávka byla provedena u firem Compag a Severočeské komunální služby s.r.o.. Při porovnání
jednotlivých složek detailních nabídek výhodněji vychází nabídka od Severočeské společnosti. Na
základě této skutečnosti bude objednán velkoobjemový kontejner u firmy Severočeské komunální
služby s.r.o..
Kontejner bude přistaven do prostoru návsi dne 11.05.15. Občané budou informováni o umístění
kontejneru místním rozhlasem a současně budou do schránek rozneseny letáčky.
S ohledem na rozšíření počtu stálých velkoobjemových kontejnerů, bude připraven návrh pro
výstavbu nového skladovacího zastřešeného prostoru.

6.

Čarodějnice
Přihrnutí hromady na „čarodějnicích“ bylo dohodnuto s p.Pavelkou.
S SDH Nová Telib dohodnut dozor při pálení čarodějnic. Zahájení je plánováno na 17:30.
Kulturní komise připravila program pro děti. Na akci byly rozneseny do schránek pozvánky.

7.

Smlouva Arriva (autobusová přeprava Březno – Nová Telib)
V souvislosti s prodloužením objednávky s firmou Arriva na zajištění autobusové dopravy Březno –
Nová Telib ve všední dny v 17:19, byla diskutována budoucnost tohoto spoje.
Roční náklady hrazené z obecního rozpočtu jsou ve výši 38.000,-Kč. Za loňský rok 2014 využívali
tento spoj v průměru 2 lidé denně.
Diskutovány možnosti zachování této služby pro občany Nové Telibi ale současně také snížení
nákladů. Budou prověřeny další možnosti: zajištění menšího vozidla od firmy Arriva, převzetí
nákladů Středočeským krajem, zrušení linky.

8.

Rekonstrukce obchodu (vymalování + úklid)
Na základě odsouhlasené nabídky od pana Brynycha, mimo pravidelné jednání zastupitelstva obce,
bylo zrealizováno vymalování a úklid prostor obchodu.
Jedná se plochu 442m2 pro novou výmalbu.

9.

Obecně závazná vyhláška č. 02/2015 – Volné pobíhání psů
Starosta obce předložil novou Obecně závaznou vyhlášku o pravidlech pro pohyb psů a domácího
zvířectva na volném prostranství. Po prodiskutování předložené vyhlášky byla tato předložena
k odsouhlasení.

Usnesení č. 6/04/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou obecně závaznou vyhlášku obce Nová Telib č. 2/2015 o
pravidlech pro pohyb psů a domácího zvířectva na volném prostranství obce Nová Telib.
Hlasování:
5 pro – Ing.Jan Hájek, p.Jaroslav Dlouhý, p.Jiří Křovina; p.Václav Rybář, p.Jiří Vacek
0 proti
1 se zdržel hlasování – Lic.Jan Truneček
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10. Plán akcí 2015
Starostou obce byla otevřena diskuze nad plánem akcí, který byl sestaven dne 28.11.2014 na
2.jednání zastupitelstva.
- diskutována akce dokončení místní komunikace „Poupova zahrada“ – dohodnuto přesunutí na
další období s cílem získat dotace
- investice do částečné rekonstrukce hospody U zvoničky (sociálky, vymalování), nutné provést
kontrolu technického stavu střechy
- kontrola elektroinstalace v místním obchodě + oprava vnější omítky
- částečná rekonstrukce budovy obecního úřadu – izolace proti vlhkosti
- vyřešení pozemko-majetkových poměrů v problematických oblastech
- zadání vypracování projektu na výstavbu kanalizace a centrální čističky odpadních vod
- rekonstrukce a rozšíření obecního rozhlasu
- výstavba víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem
- výstavba nového zastřešeného prostoru pro velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad
- SDH NT pověřeno zajištěním nabídek na nákup nového hasičského vozu
Jednotlivé návrhy budou dále diskutovány na příštím jednání zastupitelstva.

11. Žádosti občanů
- starostou obce představena e-mailová korespondence s p.Knesplem na téma posílení elektrického
vedení na Kladěrubech
- starostou obce předána informace o vydání povolení k realizaci čističky odpadních vod p. Dutému
- p.Rudolf neodsouhlasil žádost pana Halbicha na pronájem přilehlého pozemku. Zastupitelstvo
diskutovalo další možnosti vyřešení této žádosti.
- starosta obce předložil žádost p.Misíka na odkoupení obecního pozemku. Jedná se o nesrovnalost
vzniklou digitalizací obce. Budou prověřeny možnosti odprodeje pozemku.
- starosta obce předložil žádost firmy ČEZ o uznání vlastnického práva k trafostanici u hoření nádrže.
Žádost byla již projednána a odsouhlasena dne 22.09.14 na jednání zastupitelstva obce.
- starosta obce předložil žádost Rybářského spolku o povolení vypuštění dolní nádrže za účelem
výlovu ryb a vrácení do rybníka Žid. Následně bylo diskutováno proplacení nákladů na vodu
k zpětnému napuštění dolní nádrže.

Usnesení č. 7/04/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje uhrazení nákladů za dopuštění vody do dolní nádrže v poměru 50/50
společně s Rybářským spolkem.
Hlasování:
Hlasování:
6 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

12. Došlá pošta, různé
a) Na jednání zastupitelstva byla přizvána pí.Janečková (nájemce hospody U Zvoničky) k diskuzi na
téma zlepšení pořádku v hospodě, přilehlém přístřešku a prostoru před hospodou.
Po dohodě budou prováděny namátkové kontroly pořádku. V případě zjištění závažnějších
nedostatků budou následovat sankce ve formě finančních pokut.
Při zjištění konkrétních osob, kteří jsou tvůrcem nepořádku, budou tito jmenovitě oznámeny na
obecní úřad, kde dojde k řešení situace.

4/10
Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib

28.dubna 2015

Obec Nová Telib
b) Na základě digitalizace obce vznikl nový obecní pozemek „u Dědkových“.
Realitní firma KUZO Partners s.r.o. jako nový majitel pozemku a nemovitosti požádala o uznání
vlastnického práva.

Usnesení č. 8/04/2015

Zastupitelstvo obce hlasováním schvaluje uznání vlastnického práva k pozemku firmě KUZO
Partners s.r.o..
Hlasování:
5 pro – Ing.Jan Hájek, p.Jaroslav Dlouhý, Lic.Jan Truneček, p.Jiří Křovina; p.Jiří Vacek
0 proti
1 se zdržel hlasování – p.Václav Rybář

c) Zastupitel p.Jiří Křovina podal informaci o stavu schvalování nového územního plánu.
Předpokládaný termín veřejného projednání a následného konečného schválení je 09/2015.
d) Starosta obce poděkoval p.Trunečkovi za přípravu akce setkání důchodců Nové Teliby
v hospodě U Zvoničky.

13. Diskuze, závěr

Starosta obce poděkoval všem členům zastupitelstva.
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Usnesení
z 6. jednání zastupitelstva obce Nová Telib, které se uskutečnilo na Obecním
úřadě Nová Telib dne 28.04.2015.

Zastupitelstvo obce Nová Telib po projednání všech bodů programu schvaluje:
Usnesení č. 1/04/2015
představený program jednání zastupitelstva obce 28.04.2015.
Hlasování:
6 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

Usnesení č. 2/04/2015
zapisovatele jednání zastupitelstva obce dne 28.04.2015 Jiřího Vacka a ověřovatele Jiřího Křovinu a
Jana Trunečka.
Hlasování:
6 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

Usnesení č. 3/04/2015
předložený zápis z 5. jednání zastupitelstva obce dne 31.03.2015
Hlasování:
6 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

Usnesení č. 4/04/2015
předložený zápis z volby nového vedení obce dne 31.03.2015
Hlasování:
6 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

Usnesení č. 5/04/2015
náklady za práci pro p.Zelbu ve výši 3.000,-Kč za stavbu oplocenky na bioodpad.
Hlasování:
6 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

Usnesení č. 6/04/2015
předloženou obecně závaznou vyhlášku obce Nová Telib č. 2/2015 o pravidlech pro pohyb psů a
domácího zvířectva na volném prostranství obce Nová Telib.
Hlasování:
5 pro – Ing.Jan Hájek, p.Jaroslav Dlouhý, p.Jiří Křovina; p.Václav Rybář, p.Jiří Vacek
0 proti
1 se zdržel hlasování – Lic.Jan Truneček

Usnesení č. 7/03/2015
uhrazení nákladů za dopuštění vody do dolní nádrže v poměru 50/50 společně s Rybářským
spolkem.
Hlasování:
6 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování
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Usnesení č. 8/03/2015
uznání vlastnického práva k pozemku „po Dědkových“ firmě KUZO Partners s.r.o..
Hlasování:
5 pro – Ing.Jan Hájek, p.Jaroslav Dlouhý, Lic.Jan Truneček, p.Jiří Křovina; p.Jiří Vacek
0 proti
1 se zdržel hlasování – p.Václav Rybář

Zapsal:

Vacek Jiří
Starosta obce:

Zápis ověřil:

Ing. Jan Hájek

Křovina Jiří
Truneček Jan
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