,Obec Koberovy, Koberovy 102, 468 22 Železný Brod

ZÁPIS

Z 15. zasedání Zastupitelstva obce Koberovy
konaného dne 15. 12. 2020

Místo:
Přítomni:
Omluveni:

Zasedací místnost OÚ Koberovy
Jaroslav Cvrček, Jan Holub, Ing. Lukáš Rutkovský, Roman Brunclík, Karel Kořínek, Bohumil
Paldus, Tomáš Mašek, Jiří Plíhal
Jindřich Kvapil, Staša Kobrlová, Petr Bína

Zahájení a schválení programu
Pan místostarosta zahájil dnešní zasedání v 18:00 hodin a konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo
v usnášeníschopném počtu.
Jako ověřovatele dnešního zápisu pan místostarosta určil pana Tomáše Maška a pana Bohumila Palduse.
Zapisovatelkou ustanovil paní Bc. Moniku Sládkovou.
Pan místostarosta seznámil zastupitele s programem zasedání a vyzval k hlasování o tomto programu.
PROGRAM:
1. Stavební úpravy hospodářského pavilonu MŠ
2.

Kontrola usnesení č. 13 a 14

3.

Dotace z rozpočtu obce

4.

Rozpočtové opatření č. 9

5.

Prodej obecního majetku – část p.p.č. 3608

6.

Různé

Hlasovalo pro: 8 zastupitelů
Program zasedání byl schválen.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

1/ Stavební úpravy hospodářského pavilonu MŠ
Zastupitelům byl představen pan
.
(technický dozor), který je seznámil s průběhem stavby.
Dodavatelskou firmu DKK Stav s.r.o. označil jako firmu, která neodvedla kvalitní práci. Při kontrolních dnech,
které probíhaly každý týden po celou dobu stavebních úprav, byl ze strany zadavatele a technického dozoru
dodavatel opakovaně upozorňován na chyby a nedostatky stavebních úprav. Stavba byla z provozních
důvodů (potřeba vařit pro děti navštěvující ZŠ a MŠ) předána neúplná 17. 9. 2020 a při předání vznikl
seznam vad a nedodělků, které dodavatelská firma přislíbila odstranit ve dnech, kdy se nevaří. Dodavatelská
firma okamžitě po předání stavby vystavila fakturu za svou práci, která byla vystavena neoprávněně, jelikož
nebyly splněny podmínky smlouvy o dílo. Na minulém zasedání zastupitelstva zastupitelé rozhodli
o částečné úhradě faktury s tím, že s dodavatelskou firmou bude dále jednáno o odstranění vad a
nedodělků dle seznamu. Jelikož ze strany dodavatelské firmy DKK Stav s.r.o. je komunikace složitá, předala
obec věc k posouzení právnímu poradci.

2/ Kontrola usnesení
Zastupitelstvo obce zkontrolovalo usnesení č. 13 ze dne 24. 11. 2020 a usnesení č. 14 ze dne 30. 11. 2020
tak, že jeho jednotlivé body pan místostarosta přečetl. Zároveň pan místostarosta podal informaci o plnění
jednotlivých bodů minulých usnesení.
Nikdo ze zastupitelů nevznesl námitku proti znění minulého zápisu, čímž bylo jeho znění schváleno.
3/ Dotace z rozpočtu obce
Na Obec Koberovy byla doručena žádost o poskytnutí příspěvku - účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
obce pro TJ Sokol Vrát.
Usnesení č. 15 bod 1
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu obce ve výši
40.000,- Kč pro Základní organizaci Tj Sokol Vrát a pověřuje místostarostu k podpisu veřejnoprávní
smlouvy.
Hlasovalo pro: 8 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

4/ Rozpočtové opatření č. 9
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 9 ve smyslu navýšení příjmů
o 134.000,01 Kč (prodej pozemku, vratka dotace ZŠ) a navýšení výdajů o 30.000,- Kč (náklady na knihy
do knihovny, svoz tříděného odpadu, hřbitov). Celkové příjmy rozpočtu činí po schváleném Rozpočtovém
opatření 17,566.235,84 Kč a celkové výdaje činí 18,870.261,83 Kč. Financování po Rozpočtovém opatření
činí 1,304.025,99 Kč.
Usnesení č. 15 bod 2
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2020 ve smyslu navýšení příjmů
o 134.000,01 Kč a navýšení výdajů o 30.000,- Kč. Financování činí 1,304.025,99 Kč.
Hlasovalo pro: 8 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

5/ Prodej obecního majetku – část p.p.č. 3608
Pan místostarosta zastupitele informoval o doručené žádosti Severočeské vodárenské společnosti a.s.
o odkoupení části p.p.č. 3608, ostatní komunikace, k.ú. Vrát, v geometrické plánu označenou jako 3608/2
o výměře 31m2 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2.210,- Kč.
Usnesení č. 15 bod 3
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje prodej části p.p.č 3608 o výměře 31m2 (v geometrickém plánu
p.p.č. 3608/2) Severočeské vodárenské společnosti a.s. za celkovou cenu 2.210,- Kč.
Hlasovalo pro: 8 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

6/ Různé
 Rally Bohemia
Na základě doručené žádosti o povolení Rally Bohemia 2021 zastupitelstvo projednalo a schválilo
souhlas s uzavírkou silnice III. třídy a souhlas s objízdnou trasou dle mapy přiložené v příloze žádosti.
Usnesení č. 15 bod 4
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje souhlas s uzavírkou silnice III. třídy a souhlas s objízdnou trasou
v termínu konání Rally Bohemia roce 2021.
Hlasovalo pro: 8 zastupitelů

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

 Na zasedání se dostavili
a
s dotazem na opravu silnice v úseku Besedice –
Michovka. Pan místostarosta je seznámil s plánovanými opravami krajských silnic.
 Zastupitelé projednali některé návrhy na plánované akce pro rok 2021 a výdaje s nimi spojené, které
by měly být zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2021:
 stavba rozhledny
 veřejné osvětlení Besedice – Michovka - Zbirohy
 zpevnění ploch a oplocení kontejnery na odpad – Vrát, Michovka
 veřejné osvětlení Zbirohy – podle termínu ČEZu
 WC v šatně kulturního domu
 Výměna zbytku svítidel VO
 Na obec se obrátili zaměstnanci Severočeských komunálních služeb s problémem vytočení auta
na Kalichu. Manipulační plocha je omezená soukromými pozemky.
 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost pana
o namontování satelitu na sloup
VO.
 Na obec byla doručena žádost majitele potravin o odkup části pozemku č. 3036/5 o výměře 37m2.
Zastupitelé požadují více informací, k jakému účelu by byla plocha využita.
 Pan Holub zastupitele upozornil na špatný stav zábradlí u obchodu. Zábradlí bude zafixováno.
 Pan Mašek upozornil na problémy se signálem, daty a výpadky internetu a kabelové televize.
Zástupce firmy Katro servis, spol. s r. o. bude pozván na příští zasedání zastupitelstva obce.
 Kalendáře pro rok 2021 jsou vytištěné a budou v nejbližších dnech rozvezeny obyvatelům obce.
 Zastupitelé prodiskutovali potřebné opravy obecních cest.
Pan místostarosta dnešní zasedání ukončil v 20:00 hodin.

1. ověřovatel
Tomáš Mašek

2. ověřovatel
Bohumil Paldus

Jaroslav Cvrček
místostarosta obce

