Obec Nová Telib

Zápis č. 11
z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 10.11.2015
Přítomen:

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 6 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 17:07 hodin a ukončeno v 19:50 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
Plán práce 2016 + 2017
Rozpočtové výhledy 2016 + 2017
Schválení odměn za práci pro obec v roce 2015
Příprava nové obecně závazné vyhlášky – poplatky „popelnice“
Výsledky výběrového řízení na opravu obecního trativodu, přístřešku na kontejnery
Schválení příspěvku na „Mikulášskou“
Informace o elektrifikaci Kladěrub + územní plán
Kolaudace silnice – stav akce
Výměna osvětlení – stav akce
Došlá pošta, 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 10.11.2015

Usnesení č. 1/11/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje představený program jednání zastupitelstva obce 10.11.2015.
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
Václav Rybář.

Usnesení č. 2/11/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele jednání zastupitelstva obce dne 20.10.2015 Jiřího Vacka a
ověřovatele Jiřího Křovinu a Václava Rybáře.
Hlasování: 6 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

3.

Kontrola zápisu z minulé schůze
Zastupitel Jiří Vacek přečetl zápis z 10. jednání zastupitelstva obce Nová Telib ze dne 20.10.2015.
Dle dohody z ustavující schůze byl zápis zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Nová Telib.

Usnesení č. 3/11/2015
Zastupitelstvo obce nemá k předloženému zápisu připomínek. Schválení zápisu bylo odhlasováno.
Hlasování:
6 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

4.

Plán práce 2016 + 2017
Starosta obce představil tabulku s návrhem plánovaných akcí pro roky 2016, 2017 a výhledem na
rok 2018.
Jednotlivé akce byly diskutovány a doplněny o další podněty.

5.

Rozpočet na rok 2016 a rozpočtové výhledy 2016 + 2017
Návrh rozpočtu na rok 2016
Za účasti účetní obce paní Poupové byl starostou obce představen detailní návrh rozpočtových
příjmů a výdajů pro rok 2016.
Rozpočtové příjmy ve výši
2.510.500,-Kč
Rozpočtové výdaje ve výši
2.418.000,-Kč
Rozdíl
92.500,-Kč
Rozpočet pro rok 2016 je plánován jako přebytkový, s přebytkem ve výši 92.500,-Kč.
Zastupitelstvo projednalo a následně odsouhlasilo představený návrh rozpočtu pro rok 2016.
Rozpočet bude vyvěšen na úřední desce obce Nová Telib a po uplynutí zákonné lhůty bude
předložen ke schválení na dalším jednání zastupitelstva.

Příprava rozpočtových výhledů na roky 2016-2017
Za účasti účetní obce paní Poupové byl starostou obce představen návrh rozpočtového výhledu na
roky 2016 a 2017.
Zastupitelstvo projednalo a následně odsouhlasilo představený návrh rozpočtového výhledu na
roky 2016 a 2017. Rozpočtový výhled bude vyvěšen na úřední desce obce Nová Telib a po uplynutí
zákonné lhůty bude předložen ke schválení na dalším jednání zastupitelstva.
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6.

Schválení odměn za práci pro obec v roce 2015

Starostou obce byly předloženy návrhy na odměny občanům a organizacím za práci pro obec v roce
2015 v následujícím znění (částky jsou uvedeny jako netto):
5.000,-Kč
5.000,-Kč
1.500,-Kč
1.200,-Kč
1.200,-Kč
3.000,-Kč

SKNT
RS
Rybář V.st
M.Volf
M.Tesař
J.Zvěřina

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

Usnesení č. 4/11/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje výši odměn občanům a organizacím za práci pro obec v roce 2015 dle
předloženého návrhu.
Hlasování:
6 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování.

7.

Příprava nové obecně závazné vyhlášky – poplatky „popelnice“
Starosta obce představil v detailu 2 varianty nově připravované vyhlášky na svoz komunálního
odpadu pro rok 2016.
Po diskuzi se zastupitelstvo jednohlasně shodlo na nutnosti zásadní změny vyhlášky na svoz
komunálního odpadu a odsouhlasilo variantu platby plátcem (platba za popelnici) dle zákona o
odpadech (č. 185/2001).
Na příštím jednání zastupitelstva bude představena konečná verze vyhlášky. Po jejím odsouhlasení
zastupitelstvem bude vyvěšena na úřední desce. Jednotlivý občané budou o nové vyhlášce
informováni formou letáků.
Starostou obce bylo představeno předběžné vyčíslení nákladů za svoz komunálního odpadu pro rok
2015.

Výdaje odpady
Nádoby na netříděný komunální odpad (popelnice):
Velkoobjemový odpad.:
Vývoz PET láhve, sklo, papír:
Pytle na odpad:

185 223 Kč
32 922 Kč
29 506 Kč
8 706 Kč

256 357 Kč

Celkem výdaje 2015

Příjmy odpady
EKO-KOM
Poplatek za netříděný komunální odpad (popelnice) poplatníci

13 726 Kč
128 833 Kč

142 559 Kč
-113 798 Kč

Celkem příjmy 2015
Celkem rozdíl 2015 (ztráta)

Výdaje na popelnice:
Příjmy za popelnice občané:
Ztráta (doplatek) obce za popelnice:
Doplatek obce za popelnice na poplatníka:

185 223 Kč
128 833 Kč
-56 390 Kč
-217 Kč
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8.

Výsledky výběrového řízení na opravu obecního trativodu, přístřešku na kontejnery
Dne 04.11.15 se sešla stanovená výběrová komise k otevření nabídek na stavbu přístřešku pro
kontejnery a opravu obecního trativodu.
Přístřešek na kontejnery:
Na stavbu přístřešku byly obdrženy dvě kompletní nabídky (materiál včetně práce dle technické
specifikace). Obě nabídky jsou technicky srovnatelné. Na základě předložené ceny byla vybrána
firma Květoslav Sajdl. S firmou bude uzavřena smlouva o dílo.

Usnesení č. 5/11/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě provedeného výběrového řízení firmu Květoslav Sajdl
k realizaci stavby přístřešku na kontejnery z důvodu nejnižší nabízené ceny.
Hlasování:
6 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování.
Oprava obecního trativodu:
Na opravu obecního trativodu byla obdržena pouze jedna kompletní nabídka + dvě nabídky na
dodávku instalačního materiálu. Z tohoto důvodu bude poptávka na dodání štěrku zopakována.
Po dohodě zastupitelstva bude provedena sonda na prověření podloží.

Usnesení č. 6/11/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje složení výběrové komise ve složení p. Hájek, p. Truneček, p. Rybář, na
opakování poptávky na dodání štěrku.
Hlasování:
6 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování.

9.

Schválení příspěvku na „Mikulášskou“
Dne 04.12.15 proběhne sváteční rozsvícení Vánoční stromku na návsi u zvoničky. Následovat bude
kulturní program na sále hospody U Zvoničky.
Kulturní komisí byl navržen finanční příspěvek ve výši 100,-Kč/dítě, na mikulášské balíčky pro děti
do 15 let s trvalým bydlištěm v Nové Telibi.

Usnesení č. 7/11/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 100,-Kč/dítě, na mikulášské balíčky pro děti
do 15 let s trvalým bydlištěm v Nové Telibi.
Hlasování:
6 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování.

10. Informace o elektrifikaci Kladěrub + územní plán
Starosta obce informoval o plánovaném dalším jednání na Magistrátu města Mladá Boleslav u
p.Tomeše. Na základě jednání bude naplánováno další veřejné projednání nového územního plánu.
Dne 22.10.15 proběhl kontrolní den se zástupcem realizátora výkopových prací pro elektrifikaci
Kladěrub. Při kontrole bylo poukázáno na nedostatky zarovnání povrchu.
Cca v 12/2015 bude provedeno dílčí převzetí díla. Konečná přejímka proběhne v průběhu jara 2016.
Dále bylo informováno o stavu práce v dolní části Kladěrub.

11. Kolaudace silnice – stav akce
Odložena na příští jednání zastupitelstva.
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12. Výměna osvětlení – stav akce
Zastupitel p.Truneček informoval o průběžném stavu projednávání nabídky na realizaci výměny
pouličního osvětlení za úsporné LED osvětlení.

13. Různé, došlá pošta, závěr
a)

Starosta obce informoval o dokončení opravného nátěru střechy na hospodě.

b)

Zastupitel p. Truneček zašle všem členům zastupitelstva koncept int. stránek obce Nová Telib
k připomínkování a doplnění.

c)

Starosta obce informoval o zastavení úniku vody z dolního kalu.

d)

Vzhledem k neukázněnosti občanů, bude aktualizována obecní vyhláška o parkování na
místních komunikacích a to především s ohledem na blížící se zimní období a úklid sněhu.

e)

Starosta obce informoval o plánovaném termínu veřejné schůze 26.02.2016 na sále místního
pohostinství U Zvoničky.

f)

Dne 14.11. pod dohledem SDH Nová Telib proběhne pálení čarodějnic.

g)

Starosta obce připomenul, že 28.11. na sále místního pohostinství U Zvoničky proběhne školení
Červeného kříže o první pomoci.

h)

Starosta obce informoval o nalezených státních vlajkách v prostorech zkušebny skupiny Bodlák
na Obecním úřadě.

i)

Po dohodě zastupitelstva bude nově poptáno pojištění obce s rozšířením o pojištění
zodpovědnosti.

j)

Starosta obce informoval stanovení 9 členů jednotky JPO5.

k)

Byla diskutována situace nakloněné lípy u hlavní silnice u Rybářů. Bude kontaktován ČEZ
s žádostí na provedení prořezu.

l)

Starosta informoval o připravovaném pronájmu místního obchodu dalšímu zájemci Vietnamské
národnosti.

m) Opakovaně byla diskutována situace v místní hospodě a s tím spojená zvažovaná rekonstrukce
sociálního zařízení. Vzhledem k rozdílnosti názorů jednotlivých zastupitelů bylo téma odloženo.

Starosta obce poděkoval všem členům zastupitelstva.
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Usnesení
z 11. jednání zastupitelstva obce Nová Telib, které se uskutečnilo na Obecním
úřadě Nová Telib dne 10.11.2015.

Zastupitelstvo obce Nová Telib po projednání všech bodů programu schvaluje:
Usnesení č. 1/11/2015
představený program jednání zastupitelstva obce 10.11.2015.
Hlasování:
6 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

Usnesení č. 2/11/2015
zapisovatele jednání zastupitelstva obce dne 10.11.2015 Jiřího Vacka a ověřovatele Jiřího Křovinu a
Václava Rybáře.
Hlasování:
6 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

Usnesení č. 3/11/2015
předložený zápis z 10. jednání zastupitelstva obce dne 20.10.2015
Hlasování:
6 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

Usnesení č. 4/11/2015
výši odměn občanům a organizacím za práci pro obec v roce 2015 dle předloženého návrhu:
5.000,-Kč
5.000,-Kč
1.500,-Kč
1.200,-Kč
1.200,-Kč
3.000,-Kč
Hlasování:

SKNT
RS
Rybář V.st
M.Volf
M.Tesař
J.Zvěřina

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

6 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování.

Usnesení č. 5/11/2015
na základě provedeného výběrového řízení firmu Květoslav Sajdl k realizaci stavby přístřešku na
kontejnery z důvodu nejnižší nabízené ceny.
Hlasování:
6 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování.

Usnesení č. 6/11/2015
složení výběrové komise ve složení p.Hájek, p.Truneček, p.Rybář, na opakování poptávky na dodání
štěrku.
Hlasování:
6 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování.
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Usnesení č. 7/11/2015
finanční příspěvek ve výši 100,-Kč/dítě, na mikulášské balíčky pro děti do 15 let s trvalým pobytem
v Nové Telibi.
Hlasování:
6 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování.

Zapsal:

Vacek Jiří
Starosta obce:

Zápis ověřil:

Ing. Jan Hájek

Jiří Křovina
Václav Rybář
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