Obec Nová Telib

Zápis č. 10
z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015
Přítomen:

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

Nepřítomen:

Křovina Jiří (omluven)

Místo jednání: Obecní úřad Nová Telib, Nová Telib č.p.9, Březno 294 06
Při jednání přítomno 5 členů zastupitelstva, pan Křovina omluven, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:09 hodin a ukončeno ve 21:15 hodin.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.

Úvod
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Kontrola zápisu z minulé schůze
Rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6 + stavy běžných účtů
Informace o územním plánu a elektrifikaci Kladěrub
Příprava nové obecně závazné vyhlášky – poplatky „popelnice“
Obecní trativod + kolaudace místní komunikace
Oprava střechy, schodů a ostatní ohledně hospody
Požární nádrž - voda
Výstavba místa pro velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad
Prodej hasičské Avie + informace o novém hasičském voze
Internetové stránky obce
Žádosti občanů
Došlá pošta, různé

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 20.10.2015

Usnesení č. 1/10/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje představený program jednání zastupitelstva obce 20.10.2015.
Hlasování: 5 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. 2/10/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele jednání zastupitelstva obce dne 20.10.2015 Jiřího Vacka a
ověřovatele Jaroslava Dlouhého a Jiřího Vacka.
Hlasování: 5 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

3.

Kontrola zápisu z minulé schůze
Dle dohody všech členů zastupitelstva se každý zastupitel seznámil se zněním zápisu z 9. jednání
zastupitelstva obce Nová Telib ze dne 08.09.2015, který byl v řádném termínu zveřejněn na úřední
desce Obecního úřadu Nová Telib, a následně proběhlo jeho odsouhlasení.

Usnesení č. 3/10/2015
Zastupitelstvo obce nemá k předloženému zápisu připomínek. Schválení zápisu bylo odhlasováno.
Hlasování:
5 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

4.

Rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6 + stavy běžných účtů
Starosta obce informoval zastupitelstvo o stavu běžného a spořícího účtu.
Za účasti účetní obce Nová Telib paní Poupové, byla v detailu představena rozpočtová opatření č. 4,
5 a 6 (převod mezi účty, náklady na vodu, náklady na opravu střechy, pojištění obce) a následně
bylo předloženo ke schválení.

Usnesení č. 4/10/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6 na rok 2015.
Hlasování: 5 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování.

5.

Informace o územním plánu a elektrifikaci Kladěrub
Elektrifikace Kladěrub – aktuáně probíhá instalace sloupů a kabelů směrem na dolní část Kladěrub.
V obci akce dokončena, ještě bude provedeno dorovnání terénu po výkopových pracech. Dne
22.10.15 od 17 hodin je plánován kontrolní den se zástupcem realizátora.
Územní plán – dne 07.10.15 proběhlo místní šetření za účelem prověření dostatečné průjezdnosti
komunikace k pozemkům BV10 a BV11. Na základě šetření musí být vypracován nový návrh
s kterým budou seznámeni zástupci obce.

6.

Příprava nové obecně závazné vyhlášky – poplatky „popelnice“
Starosta obce informoval o přípravě nové vyhlášky na svoz komunálního odpadu. Byly představeny
a diskutovány dva základní systémy placení
1. poplatník
2. popelnice
Příští schůzi zastupitelstva proběhne představení nové vyhlášky.
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7.

Obecní trativod + kolaudace místní komunikace
Místostarosta obce informoval o proběhlém jednání na odboru dopravy magistrátu města Mladá
Boleslav.
Starosta obce informoval o proběhlé schůzce zástupců zastupitelstva přímo na místě
problematického trativodu. Přímo na místě byl představen nový návrh řešení problému.
Všichni členové se na novém návrhu shodli a následně bude provedena poptávka a výběrové řízení
na dodávku materiálu pro opravu obecního trativodu.
Pro výběrové řízení byla navržena komise ve složení: p.Hájek, p.Truneček, p.Rybář

Usnesení č. 5/10/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje navržené složení komise pro výběrové řízení ve složení: p.Hájek,
p.Truneček, p.Rybář.
Hlasování: 5 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování.

8.

Oprava střechy, schodů a ostatní ohledně hospody
Místostarosta informoval o provedeném opravném nátěru střechy. Z důvodu nedostatku barvy
nebyla oprava dokončena a je třeba nátěr v co nejkratší době dokončit.
Starosta obce informoval o provedené opravě schodů do hospody U zvoničky.
Opakovaně byla diskutována problematika nepořádku v místní hospodě.
Po diskuzi byl starosta obce pověřen zajištěním detailní nabídky na rekonstrukci sociálních zařízení
v místní hospodě.

9.

Požární nádrž - voda
Starosta obce informoval o provedené kontrole a zatěsní prostor šoupěte jílem. Přesto dochází i
nadále k úniku vody. Příčina se bude dále hledat.

10. Výstavba místa pro velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad
Místostarosta obce informoval o připravované poptávce na stavbu přístřešku pro velkoobjemové
kontejnery na tříděný odpad.
Pro výběrové řízení byla navržena komise ve složení: p.Hájek, p.Truneček, p.Rybář

Usnesení č. 6/10/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje navržené složení komise pro výběrové řízení ve složení: p.Hájek,
p.Truneček, p.Rybář.
Hlasování: 5 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování.

11. Prodej hasičské Avie + informace o novém hasičském voze
Starosta obce informoval o realizovaném prodeji hasičské Avie.
Dále byla podána informace o provedené opravě nového hasičského vozu Transit. S ohledem na
celkovou výši nákladů spojených s novým hasičským vozem se zastupitelstvo shodlo na zrušení
usnesení č. 10/06/15 ze dne 09.06.2015 na nákup nové sady požárních hadic, který se do dnešního
dne nezrealizoval.

Usnesení č. 7/10/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení usnesení č. 10/06/15 ze dne 09.06.2015 na nákup nové sady
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požárních hadic.
Hlasování:
5 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování.

12. Internetové stránky obce
Přizvaný p.Štěpánek představil možnosti vizualizace a funkčnost zvažovaných obecních webových
stránek. Zastupitelstvem byly dány další podněty a požadavky na základě kterých p. Štěpánek
předloží detailnější nabídku.

13. Žádosti občanů
a) Starosta obce informoval o vyměření pozemku u p.Misíka. z původně odhadovaných 15m2
došlo k nárůstu na 28m2.
b) Pan Plechatý jakožto předseda Rybářského spolku předal žádost o prominutí poplatku za
pronájem rybníka Žid na rok 2016. Zastupitelstvo obce s žádostí souhlasí za podmínek, že spolek
bude rybník pravidelně zarybňovat v dostatečném množství ryb a nadále bude o rybník a
přilehlé prostory pečovat a vše udržovat s ohledem na životní prostředí a v souladu
s rybářskými zákony.

Usnesení č. 8/10/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí poplatku na rok 2016 za pronájem rybníka Žid.
Hlasování:
5 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování.
c) Pan Pavelka předložil žádost k odsouhlasení návrhu projektu na stavbu nové rybníka v souladu
s připravovaným novým územním plánem.

14. Různé, došlá pošta, závěr
a)

Starosta obce přečetl všem členům zastupitelstva dopis pana Šulce, jakožto reakci na
diskutovaná témata při návštěvě p. Šulce na jednání zastupitelstva dne 08.09.15.

b)

Starosta obce informoval o dohodnutém 2.vývozu obecního kompostu s p.Heřmanským.

c)

Starosta obce informoval o dohodnutém úklidu sněhu v obci přes zimní období 2015/2016
s p.Hyblerem.

d)

18.10.15 proběhla schůzka JPO5 s ohledem na nutnost stanovení 9 členů v jednotce.

e)

Starosta obce informoval o shrnutí prostor čarodějnic. S hasiči bude dohodnut termín spálení.

f)

Místostarosta obce informoval o stavu pronájmu místního obchodu.

g)

Na příští schůzi bude představen návrh rozpočtu obce na rok 2016.

Starosta obce poděkoval všem členům zastupitelstva.
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Usnesení
z 10. jednání zastupitelstva obce Nová Telib, které se uskutečnilo na Obecním
úřadě Nová Telib dne 20.10.2015.

Zastupitelstvo obce Nová Telib po projednání všech bodů programu schvaluje:
Usnesení č. 1/10/2015
představený program jednání zastupitelstva obce 20.10.2015.
Hlasování:
5 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

Usnesení č. 2/10/2015
zapisovatele jednání zastupitelstva obce dne 20.10.2015 Jiřího Vacka a ověřovatele Jaroslava
Dlouhého a Jiřího Vacka.
Hlasování:
5 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

Usnesení č. 3/10/2015
předložený zápis z 9. jednání zastupitelstva obce dne 08.09.2015
Hlasování:
5 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

Usnesení č. 4/10/2015
předložené rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6 na rok 2015.
Hlasování:
5 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování.

Usnesení č. 5/10/2015
navržené složení komise pro výběrové řízení ve složení: p.Hájek, p.Truneček, p.Rybář.
Hlasování:
5 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování.

Usnesení č. 6/10/2015
navržené složení komise pro výběrové řízení ve složení: p.Hájek, p.Truneček, p.Rybář.
Hlasování:
5 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování.

Usnesení č. 7/10/2015
zrušení usnesení č. 10/06/15 ze dne 09.06.2015 na nákup nové sady požárních hadic.
Hlasování:
5 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování.

Usnesení č. 8/10/2015
prominutí poplatku Rybářskému spolku na rok 2016 za pronájem rybníka Žid.
Hlasování:
5 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování.
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Zapsal:

Vacek Jiří
Starosta obce:

Zápis ověřil:

Ing. Jan Hájek

Jaroslav Dlouhý
Jiří Vacek
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