O B E C Habartice - Liberecký kraj
usnesení
č. 25
zasedání

Zastupitelstva

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

Počet přítomných členů jednání ZO při jednání: 8
(celkový počet členů ZO ke dni jednání 9)

Zastupitelstvo obce Habartice dne 21. června 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 Ing. Stanislav Briestenský.
Pořad jednání:

předkladatel:

Navržený program:
1) Kontrola usnesení ZO č. 24
2) Rozpočtové opatření č. 3/2018, projednání Darovací smlouvy
3) Hospodaření obce k 31. 5. 2018
4) Stanovení komise ke kontrole hospodaření ke kontrole školy, pokladny obce
5) Zpráva velitele JSDH o stavu, činnosti a akceschopnosti
6) Směna obecních pozemků po komplexní pozemkové úpravě,
pozemek Obce Habartice a pozemky Obce Pertoltice
7) Nabídka vypracování projektové dokumentace „Venkovní hřiště u školy“
8) Výběr dodavatele „Dětské hřiště Habartice“
9) Výběr dodavatele dodavatele garážových vrat objekt JSDH Habartice
10) Směrnice pro práci s osobními údaji
11) Žádost SDH k zapůjčení vozidla Renault Trafic
12) Různé
orig. zápis: paní Soňa Vocásková

místostarosta
starosta
starosta
předseda FV
velitel JPO
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta

ověřovatelé zápisu: paní Milada Madziová pan Tomáš Svoboda

doplnění – rozšíření

Starosta požádal o úpravu textu projednávaného programu a rozšíření programu
projednávání
Schváleno 8 hlasy, proti 0, zdržel 0,
1) úprava bodu 6 znění :
Změna katastrální hranice mezi katastrálním územím Háj u Habartic a kat. územím Dolní
Pertoltice.
2) rozšíření programu:
bod 12)
Přípojka NN k st. p. č. 24/2 v k. ú. Habartice u Frýdlantu, uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí a zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby.
bod 13) Projednání a schválení nového Knihovního řádu, knihovna Habartice.
bod 14) Různé
Schváleno 8 hlasy, proti 0, zdržel 0,
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1) Kontrola usnesení ZO č. 24

místostarosta

Místostarosta obce Habartice pan František Kryšpín přednesl kontrolu usnesení č. 24
zasedání ZO Habartice konaného dne 9. května.
ZO vzalo kontrolu na vědomí, bez připomínek. Textová část je součástí tohoto usnesení.
vzato na vědomí

2) usn. č. 180/06/2018 Rozpočtové opatření č.3/2018,
projednání Darovací smlouvy

starosta

a)
Návrh rozpočtových opatření v Kč

č. 3

231 0400 3319 2321 přijatý dar

8.000,- Kč

Příjmy celkem navýšeny o

8.000,- Kč

Výdaje
231 04 3319 5175 SPOZ

8.000,- Kč

Celkem navýšeny o

8.000,- Kč

tyto neovlivní příjmy a výdaje rozpočtu
231 0400 6171 2171
231 0400 6171 6121
231 0400 6171 5161 01
231 0400 6171 5162
231 0400 2212 5137
231 0400 2212 6122

údržba byty
střecha čp. 147
poštovné
telefonní poplatky
DKP
nákup mulčovače

-247.175,247.175,- 27.000,27.000,- 80.000,80.000,-

b)
ZO se seznámilo s Darovací smlouvou Strojírenské rozvojové spol. s.r.o., Praha 10.
Zástupce uvedené firmy daroval finanční částku 8.000,- Kč, na Mezinárodní den dětí a
Mikulášskou besídku v roce 2018. Finanční částka bude použita k úhradě kulturního
programu, nákup sladkostí.
Originál smlouvy je přílohou zápisu, zápisem jsou chráněny osobní data dárce.
Schváleno 8 hlasy, proti 0 , zdrž. 0 ,
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3) usn. č. 181/06/2018 Hospodaření obce k 31. 5. 2018

starosta

O B E C H A B A R T I C E/ LIBEREC
Rozpočet 2018

ICO 262790

ČÁST PŘÍJMOVÁ v tis. Kč
úč.znak

parag.

daně

poplatky

3319
3612
3632
3722
6171
6171
6171
6310
6171
6171
6171
6171

org.01

úprava 5 skutečnost 5

položka
název příjmové.položky
položky
DANĚ a
POPLATKY
1111 ze závislé činnosti
1112 z podnikání
1113 fyz.z kapitál.výnosů
1121 od právnických osob
1122 daň sama sobě
1211 část DPH
1511 z nemovitosti
1340 za odvoz odpadů
1341 ze psů
1343 z veřej.prostranství
1381 daň z hazardních her
1382 odvod z loterií a her
1361 správní poplatky
2321 finanční dar SPOZ
2139 nájmy z bytů
2111 popl.pohřebnictví
2111 za tříděný odpad
2131 pronájem pozemků
2139 nebytových prostor
2139 tělocvičny
2141 příjmy z bank.úroků
2142 dividendy z akcií
2149 příjmy z finan.výnosů
2322 pojistné-plnění
2329 nahodilé příjmy
vlastní příjmy celkem

rozpočet
1400
50
120
1300
6,46
2500
220
315
14
1
300
80
2

633,4
10,3
53,2
392,8
6,46
1397,1
4,1
267,3
10,9
136,3
1,5
8
81,6
28,3
15,6
21,8
55,1
3
0,4

197
10
25
72
65
40
1
13
2

0,8
17,4
21,6
3166,960

80
6807,000

6813,5
22

22

104,40

104,4

43,50

Účelové dotace
98008

4111 dotace volby

prezident

4112 výkon státní správy
13101

4116 dotace z ÚP na VPP

441

186,40

13013

4116 dotace z ÚP na VPP

237

42

6911,400

7617,9

3460,86

500

500

7411,400

8117,9

4122 dotace hasiči výjezdy

P ŘÍ J M Y CEL KEM
zůstatky
část

roku

2017
8115
1

8115
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Sumář VÝDAJŮ
název

2018
rozpočet

úprava 5

silnice,MK
835 000
835 000 Kč
doprav.obslužnost
46 080
46 080 Kč
školství
414 000
418 500 Kč
kultura,SPOZ
63 000
63 000 Kč
záj.činnost, tělových.
319 000
319 000 Kč
bytové hospod.
491 000
491 000 Kč
veřejné osvětlení
399 100
399 100 Kč
pohřebnictví
38 500
38 500 Kč
sběr a svoz odpadů
444 000
444 000 Kč
veřej.plochy
275 000
299 200 Kč
hasiči
334 000
334 000 Kč
místní zastup.
801 700
801 700 Kč
místní správa
2 882 520 3 520 794 Kč
krizová záloha
1 000
1 000 Kč
daň obec sama sobě
6 460 Kč
Mikroreg.+ příspěvky6
67 500
67 500 Kč
vratka volby
10 826 Kč
volby
22 000 Kč
popl. ČNB
200 Kč
celkem
7 411 400 8 117 860 Kč

116 100
11 520
116 100
13 000
163 700
377 200
75 400
3 200
215 400
300
91 600
313 000
1 268 500
6 460
37 800
10 800
16 065
60
2 836 205

ZO se seznámilo s hospodařením, k současným příjmům a výdajům nebyly připomínky.
Schváleno 8 hlasy, proti 0, zdrž. 0,
4) Stanovení komise ke kontrole hospodaření školy a pokladny obce

starosta

Kontrola hospodaření školy a pokladny obce bude provedena p. Miladou Madziovou, p.
Arnoštem Beranem a Milanem Svobodou.
Schváleno 8 hlasy, proti 0, zdrž. 0,

5) Zpráva velitele JSDH o stavu, činnosti a akceschopnosti

starosta

ZO vyslechlo zprávu velitele JSDH. Starosta poděkoval za práci členům JSDH a jejich
připravenost.
Zpráva je přílohou usnesení.
Vzato na vědomí bez připomínek
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6) usn. č. 182/06/2018 Změna katastrální hranice mezi katastrálním územím
Háj u Habartice a kat. územím Dolní Pertoltice

starosta

ZO schvaluje, a to na základě obdrženého „Návrhu nového uspořádání pozemků koplexní
pozemkové úpravy v k. ú. Háj u Habartic a části k. ú. Habartice u Frýdlantu“, z února 2017,
změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím Háj u Habartic a katastrálním územím
Dolní Pertoltice.
Schváleno 8 hlasy, proti 0, zdrž. 0,
7) usn. č. 183/06/2018 Nabídka vypracování projektové dokumentace
„Venkovní hřiště u školy“

starosta

ZO se seznámilo s nabídkou vypracování projektové dokumentace k realizaci stavby
„Venkovní hřiště u školy“.
ZO souhlasí s vypracováním projektové dokumentace v ceně 33.976,80,- Kč., včetně DPH.
Schváleno 8 hlasy, proti 0, zdrž. 0,
8) usn. č. 184/06/2018 Výběr dodavatele „Dětské hřiště Habartice“

starosta

Starosta seznámil zastupitele se zprávou a průběhem zadávacího řízení na zakázku malého
rozsahu „Dětské hřiště Habartice“.
Žádost byla podána 3.1. 2018 na MMR. Registrace akce byla provedena 6. 6. 2018. Celkem
byly osloveny 3 firmy. Termín pro doručení nabídek byl stanoven na 15. června 2018 do
12.00 hodin. Následně bylo komisí provedeno otevírání obálek, jejich posuzování z hlediska
kompletnosti a splnění předepsaných požadavků.
Došlá nabídka splňovala podmínky zadání a byla postoupena pro hodnocení, proto jediným
kritériem pro výhodnost nabídky byla stanovena nabídková cena. Jako nejvýhodnější byla
vybrána nabídka od firmy Dětská hřiště, František Smitka, Přívětice 101, 33828, Radnice, IČ
45399298, DIČ CZ 6601290399 ve 423.735,00 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o průběhu zadávacího řízení a předložené
informace členů výběrové komise a schvaluje jako nejvýhodnější cenovou nabídku na
veřejnou zakázku malého rozsahu „ Dětské hřiště Habartice“, předloženou uchazečem
Dětská hřiště, František Smitka, Přívětice 101, 33828, Radnice, IČ 45399298, DIČ CZ
6601290399 za 423.735,00 Kč bez DPH
a pověřuje starostu obce k uzavření Smlouvy o dílo
Schváleno 8 hlasy, proti 0, zdrž. 0
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9) usn. č. 185/06/2018 Výběr dodavatele garážových vrat na objekt
JSDH Habartice

starosta

Starosta seznámil zastupitele se zprávou a průběhem nabídkového řízení na zakázku
malého rozsahu „Garážová vrata“.
Nabídka byla zveřejněna na „Veřejném portále“, termín pro doručení nabídek byl stanoven
na 26. 3. 2018 do 13.00 hodin. Následně bylo komisí provedeno posuzování nabídek
z hlediska požadavků na kompletnost dodávky, včetně případných stavebních úprav.
Vyhodnoceno bylo 6 nabídek. Nabídka, která splňovala požadavky zadavatele, byla
postoupena pro hodnocení. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka od firmy NT Group
s.r.o., Liberec 1, v ceně 58.181,31,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o průběhu nabídkového řízení a předložené
informace členů výběrové komise
a schvaluje
jako nejvýhodnější cenovou nabídku v nabídkovém řízení zakázku malého rozsahu
„Garážová vrata“, předloženou uchazečem firmou NT Group s.r.o., Liberec 1, v ceně
58.181,31,- Kč bez DPH
a pověřuje
starostu obce zadáním zakázky
Schváleno 8 hlasy, proti 0, zdrž. 0
10) usn. č. 186/06/2018 Směrnice pro práci s osobními údaji

starosta

ZO se seznámilo s obsahem „Směrnice pro práci s osobními údaji č. 01/2018“.
Nedílnou součástí tohoto usnesení ZO Habartice je Příloha č.1/2018, „Základní pravidla
postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů“.
Schváleno 8 hlasy, proti 0, zdrž. 0
11) usn. č. 187/06/2018 Žádost SDH k zapůjčení vozidla Renault Trafic

starosta

a)
ZO se seznámilo s žádostí SDH Habartice s užíváním pozemku p. č. 344/1 k. ú. Habartice u
Frýdlantu ve dnech 2. až 5. 7. 2018 k soustředění mladých hasičů.
ZO souhlasí s užitím vozidla Renault Trafic, kdy PHM bude hrazeno SDH Habartice.
b)
ZO se dále seznámilo s žádostí o zapůjčení vozidla Renault Trafic na přepravu mladých
hasičů na jednodenní výlet v srpnu 2018. PHM bude hrazeno SDH.
Starosta obce požádal pana Demčáka, aby k projednávané žádosti byla doplněna osoba,
která bude vedoucím uvedených akcí.
Schváleno 8 hlasy, proti 0, zdrž. 0

6

O B E C Habartice - Liberecký kraj
12) usn. č. 188/06/2018 Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby, přípojky NN k
st. p. č. 24/2 v k. ú. Habartice u Frýdlantu

starosta

ZO bylo seznámeno se stavem realizace přípojky NN k st. p. č. 24/2 v k. ú. Habartice u
Frýdlantu. Dne 22. 2. 2018 na svém veřejném zasedání ZO schválilo pod usnesením č.
161/02/2018, zřízení odběrného místa.
Stavbou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví obce p. p. č. 823/1 a p. č. st. 24/2, v k. ú.
Habartice u Frýdlantu.
ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody
umístění stavby.
Schváleno 8 hlasy, proti 0, zdrž. 0

13) usn. č. 189/06/2018 Schválení nového Knihovního řádu

starosta

ZO se seznámilo s novým Knihovním řádem, který je v souladu s Obecným nařízením o
ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679.
ZO schválilo nový Knihovní řád Místní knihovny v Habarticích včetně příloh ( Příloha č. 1 –
Ceník služeb Místní knihovny v Habarticích, Příloha č. 2 – Poučení o ochraně osobních
údajů.
Ruší se knihovní řád ze dne 1. 1. 2003.
Schváleno 8 hlasy, proti 0, zdrž. 0
14) Různé
a) Žádost a informace TJ Tatran Habartice.
a) TJ Tatran Habartice pořádá na místním hřišti dne 30. 6. 2018, od 09,00 hodin
turnaj v minikopané „KILLICH CUP“.
b) Pořádání venkovní taneční zábavy dne 30. 6. 2018 od 18,00 hodin.
TJ Tatran požádal z důvodu bezpečnosti na místní komunikaci o uzavření přístupové cesty
p. p. č. 919 z důvodu zajištění bezpečnosti hráčů a diváků.
Dostupnost do okolních domů je zajištěna p. p. č. 934/1.
TJ Tatran Habartice o možnost využití traktoru obce k převozu materiálu a zařízení pro akci.
ZO souhlasí s požadavkem, odpovědnou osobou za průběh je předseda TJ Tatran
Habartice.
Schváleno 8 hlasy, proti 0, zdrž. 0
b) FVS – hlasovací práva usn. č. 163/02/2018 – starosta byl pověřen, že bude hlasovat proti
změně stanov. Splněno, k navrhované změně Městem Frýdlant nedošlo
Na vědomí
c) Stavební a investiční záměr majitele čp. 22 byl předmětem jednání výborů a zástupce
obce se účastnil místního šetření. Vzniknout by mělo 16 bytových jednotek.
Na vědomí
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d) Lékařská pohotovost Frýdlant bude zajištěna praktickými lékaři a specialisty Frýdlantska a
lékaři KNL. Pohotovost bude v prostorách současné plicní ambulance ve Fügnerově ulici ve
Frýdlantu.
Na vědomí
e) Nástupiště autobusu u vlakového nádraží ve Frýdlantu. Společnost KORID a Město
Frýdlant hledají možnost financování. Město Frýdlant požádalo o stanovisko obce
k spoluúčasti na financování. V současné době nebyla nalezena shoda k řešení této otázky.
Na vědomí
f) Zájem o pronájem místnosti v čp. 122 ze strany MEDICA SEVER je stále otevřený. Na
místě byl manažer společnosti, ale do současné doby není vyjádření od majitele společnosti.
Na vědomí
g) Starosta informoval ZO, že místní prodejna potravin bude od měsíce srpna 2018
uzavřena. Současný majitel se na základě ekonomické situace rozhodl prodejnu uzavřít.
Nenašel se zájemce, který by objekt koupil a pokračoval s prodejem.
Na vědomí
h) ZO bylo seznámeno s ukončením realizace opravy střechy na čp. 147 a opravy střechy na
přilehlé budově. Realizací byl zhodnocen majetek obce a došlo k navýšení majetku obce.
Celková investovaná částka do opravy včetně víceprací byla 343.224,- Kč.
Na vědomí

Habartice 21. června 2018
konec zasedání v 19:45 hodin

podpis

podpis
raz. obce

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

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