OBEC Habartice -

Liberecký kraj

usnesení
č. 23
zasedání

Zastupitelstva

obce H a b a r t i c e (ZO)

Počet přítomných členů jednání ZO při jednání: 9
(celkový počet členů ZO ke dni jednání 9)

Zastupitelstvo obce Habartice dne 22. února 2018 (v 18.00 hodin) na svém řádném
veřejném zasedání projednalo předložené záležitosti a přijalo k nim tato usnesení:
Zasedání Zastupitelstva obce Habartice se konalo v malé zasedací síni OÚ. Jednání řídil
starosta obce pan Ing. Stanislav Briestenský.
Pořad jednání:

předkladatel:

Navržený program:
1) Kontrola usnesení ZO č. 22
2) Informace PČR V OOP Frýdlant
3) Rozpočtová opatření č. 1/2018
4) Inventarizace majetku obce 2017
5) Plán zasedání ZO a výborů na rok 2018
6) Zřízení odběrného místa na p. č. 24/2, sml. ČEZ Distribuce a.s.
7) SPOZ zpráva za rok 2017, výhled činností na rok 2018
8) Podání žádostí o dotaci z dotačního fondu KÚLK na rok 2018
9) Projednání změny stanov FVS
10) Projednání běžného rozpočtu DSO na rok 2018
11) Projednání nabídky odkoupení obchodních prostor čp. 10
12) Projednání odměny okrskové volební komise v obci Habartice
13) Různé
orig. zápis: paní Marcela Knigová

místostarosta
V OOP Frýdlant
účetní, starosta
vedení obce
starosta
starosta
p. Knigová
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta

ověřovatelé zápisu: pan Milan Svoboda, pan Petr Rabiňák

Schváleno 9 hlasy, proti 0, zdržel 0,
1) Kontrola usnesení ZO č. 22

místostarosta

Místostarosta obce Habartice pan František Kryšpín přednesl kontrolu usnesení č.22
zasedání ZO Habartice konaného dne 14. prosince 2017.
ZO vzalo kontrolu na vědomí, bez připomínek. Textová část je součástí tohoto usnesení.
vzato na vědomí
2) Informace PČR V OOP Frýdlant

V OOP Frýdlant

Na veřejné zasedání ZO přijal pozvání vedoucí PČR OOP Frýdlant. Vedoucí oddělení
seznámil zastupitele s personálním stavem OOP a celkovým vývojem nápadu TČ.
Starosta požádal, aby byla zvýšena kontrola osob, které se pohybují u hranic s Polskem.
Starosta obce nemůže souhlasit s názorem, že početní stav OOP Frýdlant je dostatečný
s ohledem na velikost území, které Obvodní oddělení spravuje.
Vzato na vědomí
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3) usn. č. 159/02/2018 Rozpočtová opatření č. 1/2018

účetní, starosta

a) ZO se seznámilo a projednalo návrh rozpočtových opatření.
K návrhu nebyly vzneseny připomínky.
Schváleno 9 hlasy, proti 0, zdrž. 0,
b) ZO projednalo informaci k vynaloženým nákladům na odvoz odpadů Obce Habartice
za rok 2017, příloha k OZV č. 3/2015
Náklady na odvoz odpadů Obec Habartice za rok 2017
Úhrada

náklady v Kč

- Za popelové nádoby u domů
- Za kontejner u domu čp. 122
- Za kontejner v osadě Háj
( 25 TP + 13 rekreantů )

280.003,27.061,31.513,-

338.577,- Kč.

Celkem
338.577 : 508 = 666,00,- Kč
Základní škola
Obecní úřad
C e l k e m náklady

6.370,4.245,349.192 : 508 plátců = 687,- Kč

Další náklady s odpady
- Nebezpečný a velkoobjemový odpad
- Tříděný opad
- odměna od EKO-KOM / příjem

18.460,51.808,- 32.347,-

Celkem náklady za odpady v obci

387.113,Schváleno 9 hlasy, proti 0, zdrž. 0
vedení obce

4) Inventarizace majetku obce 2017

ZO vyslechlo zprávu hlavní inventarizační komise o provedených inventarizacích
v jednotlivých zařízení obce k 31. 12. 2017.
Závěr zní, že nebylo shledáno závad a nedostatků
Projednáno a vzato na vědomí
5) usn. č. 160/02/2018 Plán zasedání ZO a výborů na rok 2018

starosta

ZO projednalo a schválilo podrobný plán práce ZO a výborů na rok 2018.
Body jednání lze doplňovat o aktuální potřeby s tím, že tyto budou oznámeny ZO vždy
předem.
Schváleno 9 hlasy, proti 0, zdrž. 0,
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6) usn. č. 161/02/2018 Zřízení odběrn. místa na p. č. 24/2, smlouva ČEZ Distr.

starosta

V průběhu roku 2017 při jednání výborů ZO vyplynul požadavek na řešení umístění měřícího
místa pro garáže OÚ v budově ev. č. 23, p. p. č. 24/2 v majetku obce Habartice.
V současné době je elektroměr v budově, která není v majetku obce.
Po jednání s firmou ČEZ Distribuce a. s., bylo nalezeno řešení současného stavu. Ze strany
dodavatele bude zřízeno nové odběrné místo.
ZO vzalo ne vědomí technické řešení a souhlasí s uzavřením Smlouvy budoucí o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě.
Schváleno 9 hlasy, proti 0, zdrž. 0

7) Zpráva o činnosti SPOZ za rok 2017 a výhled činnosti na rok 2018

p. Knigová

Předsedkyně SPOZ seznámila přítomné s prací SPOZ a s akcemi, které se uskutečnily
v roce 2017.
Následně seznámila přítomné plánem na rok 2018, včetně kulturních akcí pro veřejnost.
ZO vyslovilo členkám veřejné poděkování za práci pro občany obce.
Zpráva byla vzata na vědomí, bez připomínek
8) usn. č. 162/02/2018 Podání žádosti z dotačního fondu KÚLK na rok 2018

starosta

a)
ZO schvaluje podání Žádosti o dotaci z dotačního fondu KÚLK – podpora činnosti sboru
dobrovolných hasičů pro rok 2018.
b)
ZO schvaluje podání Žádosti o dotaci z dotačního fondu KÚLK – program obnovy venkova –
pokračování v rekonstrukci místních komunikací v roce 2018.
c)
ZO schvaluje podání Žádosti o dotaci z dotačního fondu KÚLK – školství, mládež,
tělovýchova a sport v roce 2018.
Schváleno 9 hlasy, proti 0, zdrž. 0

9) usn. č. 163/02/2018 Projednání změny stanov FVS

starosta

ZO se seznámilo a projednalo návrh na změnu stanov z požadavku Rady Města Frýdlant,
který je obsažen v usnesení rady č. 141/2017 bod 4, ze dne 23. ledna 2017.
ZO Habartice nesouhlasí s navrhovanou změnou stanov Frýdlantské vodárenské společnosti
a.s. Ukládá starostovi obce hlasovat proti navrženému znění.
Schváleno 9 hlasy, proti 0, zdrž. 0,
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10) usn. č. 164/02/2018 Projednání běžného rozpočtu DSO na rok 2018

starosta

ZO se seznámilo s rozpočtem DSO Mikroregion Frýdlantsko na rok 2018, tento projednalo a
schválilo. Rozpočet byl zveřejněn dne 24. 1. 2018 na úřední desce a elektronicky je
přístupný na stránkách obce Habartice.

Město
/Obec

Habartice

Členský
příspěv
ek
2018
11,Kč

Příspěvek
protidrogo
vá
prevence
celkem
rok 2018

Členský
příspěve
k
poplatek
OSA
na
rok
2018

Pojištění
rozhlasy

Středis
ko
výchov
né
péče

Projekt
Heřmanička
( Frýdlant +
Dětřichov +
Kunratice +
Heřmanice

5.181,-

1.892,-

856,-

10.906,-

4.474,-

------------

Aktualizac
e
digitálního
povodňové
ho
plánu
dle
smlouvy s
ENVIPART
NER

2.355,-

Příspěvky
na
rok
2018
celkem

25.664,-

Schváleno 9 hlasy, 0 proti, zdržel 0,

11) usn. č. 165/02/2018 Projednání nabídky odkoupení obch. prostor čp. 10

starosta

ZO se seznámilo s nabídkou prodeje objektu čp. 10 v obci Habartice. Jedná se o prodejnu
potravin, která je nabízena za cenu 2.800.000,- Kč.
ZO věc projednalo a nabídku zamítlo.
Schváleno 9 hlasy, 0 proti, zdržel 0,
12) usn. č. 166/02/2018 Projednání odměny okrskové vol. kom. v obci Habartice

starosta

ZO se seznámilo s otevřeným dopisem – Výzvou zastupitelům obcí a měst České republiky
k doplacení odměn členům okrskových volebních komisí z vlastního rozpočtu.
Celou věc je nutné řešit změnou zákona.
Schváleno 9 hlasy, proti 0, zdrž. 0,
13) Různé

starosta

a)
ZO ustanovilo komisi ke kontrole hospodaření v ZŠ a MŠ Habartice. Zastupitelé Madziová
Milada, Velzel Jan, za OÚ Knigová Marcela.
b)
ZO byli informováni o ukončené smlouvě s firmou SOLOX. Zabezpečení objektu zůstalo pod
firmou TOREX, která i nadále zajišťuje ochranu objektu. V budově zůstal nefunkční hodinový
stroj. Končící firma v objektu zanechala obci - stolní fotbal.
c)
ZO bylo informováno o likvidaci škodní události po dopravní nehodě, kdy byl poškozen sloup
veřejného osvětlení na přechodu pro chodce. Byla provedena oprava a bude podána žádost
na uhrazení škody ze strany zastupující pojišťovny.
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d)
ZO bylo informováno o přeložce vedení veřejného osvětlení, které bylo na domě čp. 32
v soukromém vlastnictví. Dále byla realizována přeložka veřejného rozhlasu k budově ev. č.
23 (garáže).
e)
ZO bylo informováno, že byla realizována žádost o vytvoření místa na posilovnu.
f)
Starosta poděkoval zastupiteli panu Arnoštovi Beranovi za opravu stmívače veřejného
osvětlení.
g)
Starosta informoval ZO o současné situaci ve Frýdlantské nemocnici. Požádal zastupitele,
aby se zdrželi otevřených komentářů k věci, které nebudou odsouhlaseny ZO.
h)
Starosta informoval ZO o jednání se zástupcem Medica Sever o rozšíření služeb a
pronájmu prostor po bývalém zubaři.
ch)
ZO bylo informováno o stavu VPP.
i)
ZO bylo informováno o požadavku DSO pořídit mobilní pódium. Obec Habartice se k této
investici nepřipojí.
j)
ZO bylo informováno o stavu a provozování veřejného rozhlasu po záruční době.
k)
ZO bylo informováno o záměru DSO investovat do nového nástupiště u vlakového nádraží.
ZO vzalo na vědomí přípravu oprav a investic na rok 2018.
ZO bylo informováno o stavu pozemkových úprav KÚ Háj u Habartic.

Habartice 22. února 2018
konec zasedání ve 20:50 hodin

podpis

podpis
raz. obce

--------------------------------František Kryšpín
místostarosta obce

------------------------------------------Ing. Stanislav Briestenský
starosta obce
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