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usnesení
č. 7
zasedání

Zastupitelstva

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

Počet přítomných členů jednání ZO při jednání: 8
Omluven pan Tůma Bohumil,
(celkový počet členů ZO ke dni jednání 9)

Zastupitelstvo obce Habartice dne 28. srpna 2019 (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.

Navržený program
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Předkladatel

Kontrola usnesení ZO č. 6
Rozpočtové opatření č. 4/2019
Zpráva z kontroly hospodaření školy
Žádost o povolení výjimky z počtu žáků v ZŠ a MŠ, školní rok 2019/2020
Závěrečný účet DSO Mikroregion Frýdlantsko
Informace o vyhodnocení požadavků o palivové dřevo
Dotace na opravu místní komunikace p. p. č. 915, dotační fond KÚLK
Dotace na ochranné obleky JSDH, dotační fond KÚLK
Dotace na opravu hasičské věže, dotační fond KÚLK
Bezpečná doprava v obci Habartice - Chodník podél silnice I/13,
podpis smlouvy, předání stavby
Podání žádosti o dotaci na stavbu veřejného víceúčelového
hřiště u ZŠ a MŠ
Studie zásobení vodou, lokalita Háj u Habartic
Projekt Ředitelství silnic a dálnic, I/13 Habartice, vjezd do obce
Projednání nabídky KB na zhodnocení volných finančních prostředků
Různé

předseda KV
účetní, starosta
starosta, účetní
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta

doplnění - rozšíření :

orig. zápis: paní Marcela Knigová

ověřovatelé zápisu: paní Naďa Beranová, pan Martin Sedláček

Schváleno 8 hlasy, proti 0, zdrž 0,
1) Kontrola usnesení

předseda KV

Kontrola usnesení ze zasedání ZO č. 6 z 19. června 2019.
ZO vzalo kontrolu na vědomí, bez připomínek. Textová část je součástí tohoto usnesení.
Na vědomí, bez připomínek
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2) usn. č. 70/08/2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019

účetní, starosta

Návrh rozpočtových opatření v Kč
příjmy
dotace oprava silnice
4122
org.53040

150.000,-

příjmy celkem navýšeny o výdaje

150.000,00 Kč

výdaje
dotace oprava silnice
2212 5171 org.53040
výdaje celkem navýšeny o výdaje

150.000,00 Kč

OPRAVA – změna neovlivní příjmy a výdaje
231 0400 5512 5171 oprava věže org.446091
231 0400 5512 6121 investiční oprava věže org. 446091
231 0400 5512 5137 DKP
231 0400 5512 5134 pracovní oděv podíl na dotaci
231 0400
4112 neinvestiční dotace org. 446091
231 0400
4222 investiční dotace org. 446091
231 0400
4116 13101
231 0412
4116 13101
231 0400
4112
231 0412
4112

-23.000,23.000,-35.500,35.500,-23.000,23.000,-75.000,75.000,-6.600,6.600,-

Oprava rozpočtového opatření č.3 z kapitoly silnice na kap. Vnitro
2212 6121
6171 6121
2212 6121
6171 5169

chodník org.17969
chodník org. 17969
17016
17016

-70.518,79,70.518,79,-2.069,23,2.069,23,-

Dotace na volby srovnání dle skutečnosti UZ 98348
231 0400 6117 5021
231 0400 6117 5139
231 0400 6117 5173
231 0400 6117 5175
231 0400 6117 5169

odměny OVK
materiál
cestovné
pohoštění
práce nevýrobní povahy

-2.612,-151,111,-180,2.832,-

Č. 4
Schváleno 8 hlasy, proti 0, zdrž. 0,
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3) usn. č. 71/08/2019 Zpráva z kontroly hospodaření školy

starosta, účetní

Kontrola byla provedena dne 27. 8. 2019 ve složení p. Naďa Beranová, p. Pavlína Bláhová a
p. Marcela Knigová.
Kontrola byla provedena za období 1/2019 – 06/2019, výdajové doklady čd. 1 – 54.
Při kontrole hospodaření příspěvkové organizace obce nebyly zjištěny nedostatky.
ZO souhlasí se závěry kontroly.
Schváleno 8 hlasy, proti 0, zdrž. 0,

4) usn. č. 72/08/2019 Žádost o povolení výjimky z počtu žáků v ZS a MŠ,
Školní rok 2019/2020

starosta

a)
Žádost paní ředitelky ZŠ a MŠ Habartice p. o., o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě
na školní rok 2019/2020 ve smyslu § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů.
Třída MŠ z 24 na 25 dětí.
ZO projednalo žádost a s výjimkou souhlasí.
Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdrž. 1 p. Kryšpín,
b)
Žádost paní ředitelky ZŠ a MŠ Habartice o povolení výjimky z počtu žáků v Základní škole a
Mateřské škole Habartice, okres Liberec, příspěvkové organizaci podle § 23 odst. 4 zákona č.
561/2004 Sb., školský zákon a § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělání.
Předpokládaný počet žáků ve školním roce 2019/2020 je 32 žáků.
ZO projednalo žádost a s výjimkou souhlasí.
Schváleno 8 hlasy, proti 0, zdrž. 0,

5) usn. č. 73/08/2019 Závěrečný účet DSO Mikroregion Frýdlantsko

starosta

Zastupitelstvo obce Habartice po projednání bere na vědomí Závěrečný účet DSO Mikroregion
Frýdlantsko za r. 2018, Zprávu o přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Frýdlantsko za
r. 2018 zpracovanou KÚLK a výpis z unesení týkající se Závěrečného účtu za rok 2018
z valného shromáždění DSO Mikroregionu Frýdlantsko konaného 4. 6. 2019.
Schváleno 8 hlasy, proti 0, zdrž. 0,
6) Informace o vyhodnocení požadavků o palivové dřevo

starosta

Obec Habartice zveřejnila dne 1. 7. 2019 „Záměr prodeje dřeva“. Žádosti byly přijímány do 19. 7.
2019. K 22. 7. 2019 bylo evidování 10 žádostí. Zájemci budou uspokojeni v průběhu měsíce září.
K usnesení č. 69/06/2019, ZO ze dne 19. 6. 2019.
Projednáno, na vědomí, bez připomínek
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7) usn. č. 74/08/2019 Dotace na opravu místní komunikace p. p. č. 915,
dotační fond KÚLK

starosta

a)
ZO se seznámilo s výsledkem žádostí, která byla podána na KÚLK. „Dotace na opravu místní
komunikace p. p. č. 915. Obec obdržela dotaci ve výši 150 000,00 Kč., k usn. č. 41/03/2019.

Schváleno 8 hlasy, proti 0, zdrž. 0,
b)
ZO projednalo možnost provedení opravy a nástřiku povrchu na komunikace p. č. 886/2, u čp.
147, dále na komunikaci p. č. 810 a komunikaci p. č. 920. Finanční prostředky budou použity
z paragrafu 2212 „Silnice-údržba a opravy místních komunikací“.

Schváleno 8 hlasy, proti 0, zdrž. 0,

8) usn. č. 75/08/2019 Dotace na ochranné obleky JSDH, dotační fond KÚLK

starosta

ZO se seznámilo s výsledkem žádosti o dotaci, která byla podána na KÚLK. „Dotační
fond Libereckého kraje, program 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého
kraje v r. 2019“.
Dotace na projekt s názvem „Nákup ochranných prostředků PO“ ve výši 15 000,00 Kč.
Předpokládané výdaje projektu 51 000,00 Kč.
Osloveny byly tři firmy, které dodávají zásahové obleky. Požadavek dodání „Zásahový
oděv GoodPRO FR3 FireHORSE (třívrstvý-komplet)
1. Hasičská výzbrojna Plzeň s cenou 54 414,00 Kč s DPH
2. SDH plus, Radimovice s cenou
54 777,00 Kč s DPH
3. PROBO-NB
51 694,00 Kč s DPH
ZO souhlasí s realizací zakázky a dodavatelem PROBO-NB s. r. o., Nový Bor.
Schváleno 8 hlasy, proti 0, zdrž. 0,

9) usn. č. 76/08/2019 Dotace na opravu hasičské věže, dotační fond KÚLK

starosta

ZO se seznámilo s výsledkem žádosti o dotaci, která byla podána na KÚLK. „Dotační fond
Libereckého kraje, program 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje v r.
2019“.
Dotace na projekt s názvem „Oprava hasičské věže“ ve výši 23 000,00 Kč. Předpokládané výdaje
projektu 77 000,00 Kč.
Veřejná zakázka byla zveřejněna 13. dubna 2019. Je evidována jedna nabídka na provedení.
Dodavatel Martin Richter, IČ 72761695, cenová nabídka ve výši 77 146,00 Kč.
ZO souhlasí s realizací zakázky.
Schváleno 8 hlasy, proti 0, zdrž. 0,
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10) Bezpečná doprava v obci Habartice - Chodník podél silnice I/13, podpis smlouvy,
předání stavby

starosta

ZO bylo informováno o probíhající investiční akci „Bezpečná doprava v obci Habartice – chodník
podél silnice I/13“.
6. 8. 2019 byla podepsána smlouva o provedení stavby mezi obcí a 1. jizerskohorskou stavební
společností, s. r. o. ,
9. 8. 2019 byl zhotovitel vyzván k převzetí staveniště,
21. 8. 2019 byl proveden zápis z předání staveniště.
Harmonogram prací srpen 2019 až leden 2020.
Projednáno, na vědomí, bez připomínek

11) usn. č. 77/08/2019 Podání žádosti o dotaci na stavbu veřejného víceúčelového
hřiště u ZŠ a MŠ

starosta

ZO projednalo podání žádosti o dotaci na stavbu víceúčelového hřiště u ZŠ a MŠ Habartice na
p. p. č. 799/4 k. ú. Habartice u Frýdlantu.
Administrativní část bude zajištěna panem Ing. Luďkem Suchomelem MBI.
ZO souhlasí s podáním žádosti a vyčleněním finančních prostředků v rozpočtu na rok 2020.
Předpokládané náklady 2 117 235,00 Kč.
Schváleno 8 hlasy, proti 0, zdrž. 0,
12) Studie zásobení vodou, lokalita Háj u Habartic

starosta

ZO se seznámilo se studií zásobení vodou – lokalita Háj - Habartice. Studii nechala zpracovat
Frýdlantská vodárenská společnost v plánu prací a investic na rok 2019, k usn. č. 26/12/2018.
Projednáno, na vědomí, bez připomínek
13) usn. č. 78/08/2019 Projekt Ředitelství silnic a dálnic, I/13 Habartice, vjezd do obce
starosta
a)
ZO se seznámilo s projektovou dokumentací ve stupni DSP, název akce „I/13 Habartice, vjezd do
obce“.
Objednavatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Plán realizace stavby je rok 2020.
Projednáno, na vědomí, bez připomínek
b)
Předpokládané náklady na stavbu jsou ve výši 5 489 537,00 Kč. Obec Habartice se na akci bude
podílet finálním položením dlažby na připravený chodník. Finanční náklady obce v této akci byly
vyčísleny na 506 531,00 Kč.
ZO souhlasí s vyčleněním finančních prostředků v rozpočtu na rok 2020.
Schváleno 8 hlasy, proti 0, zdrž. 0,
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14) usn. č. 79/08/2019 Projednání nabídky KB na zhodnocení volných finančních
prostředků

starosta

Cílem fondu je dosáhnout vyššího zhodnocení, než je úročení na krátkodobých termínovaných
vkladech.
Výkonnost fondu je ovlivněna vývojem úrokových sazeb v české ekonomice a cenou dluhopisů s
velmi krátkou splatností. Fond se dokáže rychle přizpůsobit novému úrokovému prostředí,
reaguje pozitivně na růst úrokových sazeb. Fond je zatížen jen minimálními náklady.
ZO souhlasí s převedením finančních prostředků do 3 000 000,00 Kč.
Schváleno 8 hlasy, proti 0, zdrž. 0,

15) Různé
Bez zápisu

Habartice 28. srpna 2019
konec zasedání v 19:05 hodin

raz. obce

--------------------------------podpis

Milan Svoboda
místostarosta obce

------------------------------------------podpis

Ing. Stanislav Briestenský
starosta obce
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