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usnesení
č. 17
zasedání

Z a s t u p i t e l s t v a obce H a b a r t i c e (ZO)
Počet přítomných členů jednání ZO při jednání: 7
(celkový počet členů ZO ke dni jednání 9)
Omluveni: p. Martin Sedláček, p. Jan Velzel

Zastupitelstvo obce Habartice dne 17. února 2021 (v 18.00 hodin) na svém řádném veřejném
zasedání projednalo předložené záležitosti a přijalo k nim tato usnesení:
Zasedání Zastupitelstva obce Habartice se konalo ve velké zasedací síni OÚ.
Jednání řídil starosta obce Ing. Stanislav Briestenský.

Navržený p r o g r a m :

předkládá :

Kontrola usnesení ZO č. 16
předseda KV
Rozpočtové opatření č. 1/2021, vynaložené náklady za likvidaci
odpadů rok 2020
účetní, starosta
3) Rozpočtové opatření č. 8, 12/2020 informace
účetní, starosta
4) Kamerový systém Libereckého kraje – rozšíření
starosta
5) Pronájem pozemků p. č. 805/1 a p. č. 936 k. ú. Habartice u Fr.
starosta
6) Pronájem pozemku p. č. 117 k. ú. Habartice u Frýdlantu
starosta
7) Pronájem pozemky p. č. 13/3, část p. č. 808/4, část st. p. č. 156,
st. p. č. 157 a st. p. č. 272 k. ú. Habartice u Fr.
starosta
8) Plán jednání ZO a výborů FV a KV na rok 2021
starosta
9) Zpráva o činnosti SPOZ za rok 2020 a výhled činnosti na rok 2021
předsedkyně SPOZ
10) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za období
od 1.1. 2020 do 31.10. 2020
starosta
11) Projednání studie k využití tělocvičny a okolí
starosta
12) Oprava místních komunikací - příprava podkladů pro dotační program
v nadcházejícím období 2022
starosta
13) Uzavření dohody o provedení práce na drobné odborné zámečnické
a elektro práce
starosta
14) Schválení počtu členů JSDH Habartice
starosta
15) Projednání nabídky na opravu hřbitovní zdi
starosta
16) Projednání nabídky k zřízení samoobslužného výdejního místa
starosta
17) Projednání využití dotace na přístavbu školy
starosta
18) Zadání zpracování dokumentace k rekonstrukci střechy čp. 191
starosta
19) Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu
IV-12-4020060 LB Habartice-ppč. 799/1, kNN, SS100
starosta
20) Různé
Schváleno 7 hlasy,
doplnění - rozšíření : Starosta obce požádal o rozšíření jednání o:
1)
2)

20) Informace o plánované realizaci majetku a dotaz na zájem o převod
pozemku st. p. č. 30/4 k. ú. Habartice u Frýdlantu
21) Různé
Schváleno 7 hlasy,

1) Kontrola usnesení

předseda KV

Kontrola usnesení ze zasedání ZO č. 16 z 9. prosince 2020.
Na vědomí, bez připomínek
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2) usn. č. 177/02/2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021,
vynaložené náklady za likvidaci odpadů rok 2020

starosta, účetní

a)

Č. 1

Schváleno 7 hlasy,
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b)
ZO projednalo informaci k vynaloženým nákladům na odvoz odpadů Obce Habartice za rok 2020,
příloha č. 2 k OZV č. 1/2020
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Rok
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IČ: 00262790
ID schránky 57vbk32

2017

2018

2019

2020

Popelové nádoby u domů

280.003,-

300.133,-

313.847,-

324.462,-

Kontejner čp. 122

27.061,-

21.957,-

20.742,-

20.625,-

Kontejner Háj

31.513,-

36.009,-

33.285,-

38.770,-

ZŠ a MŠ, Obecní úřad

10.616,-

9.841,-

9.376,-

9.628,-

18.460

20.326,-

18.906,-

25.298,-

Tříděný odpad, PET, sklo, papír
plast

51.808,-

51.808,-

53.150,-

55.442,-

Celkem náklady na odpady

419.461,-

440.074,-

449.306,-

474.225,-

Odměny za třídění EKO-KOM

37.921,-

32.334,-

32.884,-

33.390,-

Skut. náklady na odpady na občana

687,-

726,-

756,-

775,-

Platba od občanů

650,-

650,-

650,-

650,-

Nebezpečný a velkoobjemový
odpad 2x ročně hradí obec

Habartice 191, tel. 482 345 024, E-mail: podatelna@obechabartice.cz, www.obechabartice.cz,

ZO se seznámilo a projednalo náklady, které byly vynaloženy na likvidaci odpadů v roce 2020.
Stanovená platba 650,00 Kč na občana byla usnesením č.172/12/2020, ze dne
9. prosince 2020, OZV č.1/2020 změněna na částku 700,00 Kč pro rok 2021.
Výbory na svém jednání projednají do příštího veřejného zasedání úpravu sazebníku výjimečné
úplaty za odevzdaný velkoobjemový odpad.
Schváleno 7 hlasy,

c)
ZO bylo seznámeno se zadávacím řízením na dodavatele vybavení kuchyně ZŠ a MŠ Habartice.

ZO po projednání souhlasí s podpisem smlouvy s nejnižší cenovou nabídkou 468.173,00 Kč
s DPH, dodavatel Jaroslav Urban, IČ:64055485.

Schváleno 7 hlasy,
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OBEC Habartice 3) Rozpočtové opatření č. 8 z 12/2020

rozpočet
příjmy
VPP ÚP
104 1 4116 UZ13013
104 5 4116 UZ 13013
daňové
1511
EKO-KOM
3722
2 111
nahodilé př.
6171
2329
věcné břemeno 6171 2119 2119
rezerva
6171 5169 02
krizové
oprava RO č.7
rezerva

starosta, účetní

výdaje
-2555
-11945

financování
-2555
-11945

68000
3400
16500
1000
88900

5213
5132
5213
5139
6402
5364
6171 5169 02
6171 5169 02

celkem
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6903
1685
-3902
3902
-8588

74400

74400

schváleno starostou obce dne 30. 12. 2020
Na vědomí
4) usn. č. 178/02/2021 Rozšíření kamerového místa v obci

starosta

Dne 12. února 2020 usnesením č. 127/02/2020 souhlasilo ZO s realizací projektu kamerového
systému. Kamerový systém byl projektován na 2 kamerové body.
KŘ PČR požádalo dne 14. prosince 2020 o rozšíření kamerového systému na 3 kamery.
Projektová dokumentace je součástí spisového materiálu.
ZO souhlasí s rozšířením a s instalací zařízení. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o
umístění zařízení.
Schváleno 7 hlasy,
5) usn. č. 179/02/2021 Pronájem pozemků části p. č. 805/1 a p. č. 936 v
k . ú. Habartice u Frýdlantu

starosta

Zveřejněno dne 1. února 2021
Žádost byla podána současným nájemcem uvedených pozemků. Není registrována jiná žádost o
pronájem.
ZO souhlasí s pronájmem a podpisem smlouvy.
Schváleno 7 hlasy,
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6) usn. č. 180/02/2021 Pronájem pozemku p. č. 117 k . ú. Habartice u Frýdlantu

starosta

Zveřejněno dne 1. února 2021
O pronájem je evidována jedna žádost.
ZO souhlasí s pronájmem a podpisem smlouvy.
Schváleno 7 hlasy,
7) usn. č. 181/02/2021 Pronájem pozemků p. č. 13/3 130m2,
část p. č. 808/4 - 77 m2, p. č. 156 - 12,32 m2, p. č. 157 stavební 28 m2
p. č. 272 stavební 28 m2 v k. ú. Habartice u Frýdlantu

starosta

Zveřejněno dne 1. února 2021
O pronájem je evidována jedna žádost.
ZO souhlasí s pronájmem a podpisem smlouvy.
Schváleno 7 hlasy,
8) usn. č. 182/02/2021 Plán jednání ZO a výborů FV a KV na rok 2021

starosta

ZO se seznámilo a schválilo plán zasedání ZO a jednání výborů na rok 2021.
Body jednání lze upravovat a doplňovat dle situace.
Schváleno 7 hlasy,
9) usn. č. 183/02/2021 Zpráva o činnosti SPOZ za rok 2020 a výhled činnosti
na rok 2021
předsedkyně SPOZ
Předsedkyně SPOZ seznámila přítomné s prací SPOZu, včetně veřejných a kulturních akcí, které
se uskutečnily v roce 2020.
Následně seznámila přítomné s výhledem plánovaných akcí na rok 2021, včetně kulturních akcí
pro veřejnost, které jsou naplánovány. Předpokládané výdaje ve výši 40.000,00 Kč.
ZO vyslovilo členkám veřejné poděkování za práci pro občany obce.
Zpráva byla projednána a vzata na vědomí, bez připomínek.
ZO souhlasí s plánem akcí a s plánovanými výdaji na rok 2021.
Schváleno 7 hlasy,
10) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za období
od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2020

starosta

Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004
Sb., v dále uvedeném členění.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.
Výsledek dílčího přezkoumání
V rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10
odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
V rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10
odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti,
nesprávnosti nebo neprůkaznost vedení účetnictví, pozměňování záznamů nebo dokladů
v rozporu se zvláštními předpisy, v porušení povinnosti nebo překročení působnosti územního
celku stanovených zvláštními právními předpisy, v neodstranění nedostatků zjištěných při
přezkoumání hospodaření za předchozí roky
Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Projednáno, na vědomí bez připomínek
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11) usn. č. 184/02/2021 Projednání studie k využití tělocvičny a okolí

starosta

ZO projednalo další postup, který bude navazovat na provedenou studii využitelnosti tělocvičny
čp. 198.
ZO souhlasí se zpracováním projektové dokumentace a využitím tělocvičny čp. 198.
Zpracování dokumentace na zadržení povrchové vody v této lokalitě a její využití.
Žádost o dotaci - realizace 2022.
Schváleno 7 hlasy,
12) usn. č. 185/02/2021 Oprava místních komunikací příprava podkladů
pro dotační program v nadcházejícím období 2022

starosta

ZO souhlasí s přípravou podkladů pro žádost o dotaci.
Příprava dokumentace pro dotační program 2022.
Geodetické zaměření
Zpracování projektu
Rozsah oprav
od čp. 85 po odbočku ke hřbitovu 800 m
od če. 23 (garáže) k čp. 121
450 m
Schváleno 7 hlasy,

13) usn. č. 186/02/2021 Uzavření dohody o provedení práce na drobné
odborné zámečnické a elektro práce v roce 2021

starosta

ZO bere na vědomí, že drobné odborné zámečnické práce pro obec Habartice na základě
„Dohody o provedení práce“ v roce 2021 bude vykonávat pan Miroslav Tůma.
Jmenovaný je kvalifikačně a odborně vybaven.
ZO bere na vědomí, že drobné odborné práce na elektrickém zařízení bude pro obec Habartice
na základě „Dohody o provedení práce“ v roce 2021 vykonávat pan Ivan Vološin.
Jmenovaný je kvalifikačně a odborně vybaven pro práce na elektrickém zařízení.
Schváleno 7 hlasy,

14) usn. č. 187/02/2021 Schválení počtu členů JSDH Habartice

starosta

ZO se seznámilo s počtem členů výjezdové jednotky SDH obce Habartice.
Seznam byl předložen velitelem JSDH a současný počet je 11 hasičů, kteří splňují požadavky pro
výjezdy k mimořádným událostem.
ZO projednalo uvedený dokument a souhlasí s předloženým seznamem výjezdové jednotky.
Schváleno 7 hlasy,

15) usn. č. 188/02/2021 Projednání nabídky na opravu hřbitovní zdi

starosta

Osloveny byly 4 firmy, které se specializují a mají zaměření na práci s kamenem. Na nabídku,
která byla rozeslána, k realizaci opravy se přihlásil jeden zájemce.
Petr Lexmaul, Ruprechtická 208/175, 460 14 Liberec, IČ:86989057.
Předpokládaná cena je 207.580,00 Kč bez DPH, 251.171,80 Kč s DPH. Obec zajistí jeřáb
k rozebrání pískovcových desek. Fakturace jeřábu bude fakturována podle hodin práce na místě.
Schváleno 7 hlasy,
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16) usn. č. 189/02/2021 Projednání nabídky k zřízení samoobslužného
výdejního místa

starosta

Zásilkovna s. r. o., Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 28408306, nabídla obci
k provozování samoobslužný výdejní Z-BOX.
Užívaná plocha o výměře 0,68 m2 bude u budovy čp. 122, p. p. č. 98, k. ú. Habartice u Frýdlantu,
vlastnické právo Obec Habartice čp. 191, 463 73 Habartice.
ZO souhlasí s umístěním výdejního místa (Z-BOXu) a podpisem smlouvy.
Schváleno 7 hlasy,

17) usn. č. 190/02/2021 Projednání využití dotace na přístavbu školy

starosta

ZO souhlasí s přípravou projektové dokumentace na přístavbu ZŠ a MŠ.
Schváleno 7 hlasy,

18) usn. č. 191/02/2021 Zadání zpracování dokumentace k rekonstrukci
střechy čp. 191

starosta

ZO bylo seznámeno se stavem střechy a po projednání souhlasí se zpracováním dokumentace
k podání žádosti o dotaci na rekonstrukci střechy na budově Obecního úřadu.
Schváleno 7 hlasy,

19) usn. č. 192/02/2021 Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu
IV-12-4020060 LB Habartice-ppč. 799/1, kNN, SS100

starosta

ZO se seznámilo s žádostí o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu: IV-12-4020060 LB-Habartice-ppč. 799/1, kNN, SS100.
ČEZ Distribuce a. s., IČ: 24729035, zastoupená žadatelem BIMONT s. r. o., České mládeže
713/122, 460 08 Liberec.

ZO souhlasí s provedením stavby a podpisem smlouvy.
Schváleno 7 hlasy,
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20) usn. č. 193/02/2021 Informace o plánované realizaci majetku a dotaz na
zájem o převod pozemku st. p. č. 30/4 k. ú. Habartice u Frýdlantu

starosta

ZO se seznámilo s textem dopisu z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Obec má zájem získat pozemek do vlastnictví.
ZO schválilo a pověřuje starostu k jednání o bezúplatném převodu, v případě o přímý prodej
uvedeného stavebního pozemku.
Schváleno 7 hlasy,

21) Různé
1) Stanovení komise ke kontrole hospodaření ZŠ a MŠ p. o. Habartice a pokladny obce
a)
1) p. Beranová
2) p. Bláhová
3) p. Knigová
Termín bude dohodnut s ř. ZŠ a MŠ,
informování zajistí účetní OÚ.
b)
1) p. Beranová
2) p. Bláhová
3) p. Knigová
Termín bude dohodnut,
informování zajistí účetní OÚ.
2) Informace pro ZO a občany obce PČR, OOP Frýdlant podalo informaci o změně
hlavního okrskáře v obci Habartice.
Na vědomí
3) Informace o závadě na traktoru Belarus, kde došlo k mechanické závadě uchycení
přední radlice. Nutná výměna celého komponentu, který byl objednán.
Na vědomí
4) Informace o současném stavu pracovníků z Úřadu práce. V současné době máme dva
pracovníky. Jedna smlouva nám bude končit 31. 5. 2021 a druhá 31. 10. 2021.
Na vědomí
5) Plánované jednání ZO na 21. 4. 2021 bude upraveno podle výsledku auditu, který je
plánován na 7. 4. 2021. Termín bude posunut, aby bylo dodrženo seznámení.
Na vědomí

Habartice 17. února 2021
konec zasedání v 19:30 hodin

raz. obce

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

Milan Svoboda
místostarosta obce

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

Ing. Stanislav Briestenský
starosta obce
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