Obec Koberovy, Koberovy 102, 468 22 Železný Brod
ZÁPIS
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Koberovy
konaného dne 31. 8. 2021
Místo:
Přítomni:
Omluveni:

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

Zahájení a schválení programu
Pan starosta zahájil dnešní zasedání v 19:00 hodin a konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo
v usnášeníschopném počtu.
Jako ověřovatele dnešního zápisu pan starosta určil pana Petra Bínu a pana Jaroslava Cvrčka.
Zapisovatelkou ustanovil paní Bc. Moniku Sládkovou.
Pan starosta seznámil zastupitele s programem zasedání a vyzval k hlasování o tomto programu.
PROGRAM:
1. Kontrola usnesení č. 18
2.

Majetkoprávní operace

3.

Obecně závazná vyhláška o odpadech

4.

Rozpočtové opatření

5.

Různé

Hlasovalo pro: 9 zastupitelů
Program zasedání byl schválen.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

1/ Kontrola usnesení č. 18
Zastupitelstvo obce zkontrolovalo usnesení č. 18 ze dne 13. 7. 2021 tak, že jeho jednotlivé body pan
starosta přečetl. Zároveň pan starosta podal informaci o plnění jednotlivých bodů minulých usnesení.
Nikdo ze zastupitelů nevznesl námitku proti znění minulého zápisu, čímž bylo jeho znění schváleno.
2/ Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavření smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ
Distribuce, a.s., zastoupena Rydval-elektro, s. r. o. Jedná se o smlouvu č. IV-12-4018199/VB/03,
p. p. č. 1747/2, k. ú. Vrát, s náhradou za věcné břemeno ve výši 10.000,- Kč a smlouvu č. IV-124018199/VB/04, p. p. č. 1749/1 a p. p. č. 3605, k. ú. Vrát, s náhradou za věcné břemeno ve výši 26.250,- Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu obou smluv.

Usnesení č. 19 bod 1
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ
Distribuce, a.s. č. IV-12-4018199/VB/03 – věcné břemeno na p. p. č. 1747/2, k. ú. Vrát za cenu 10.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Usnesení č. 19 bod 2
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – s ČEZ
Distribuce, a.s. č. IV-12-4018199/VB/04 – věcné břemeno na p. p. č. 1749/1 a p. p. č. 3605, k. ú. Vrát
za cenu 26.250,-Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Na základě vyhlášky č. 2/2021 byl zveřejněn adresný záměr prodeje pozemku p. p. č. 3743, k. ú. Besedice,
výměra 475 m2 do vlastnictví majitele domu
č. p. . Na obec Koberovy byla doručena jedna
cenová nabídka na odkup pozemku. Nabídku zaslala paní
, majitelka domu č. p. ,
.
Usnesení č. 19 bod 3
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje prodej p. p. č 3743, k. ú. Besedice, o výměře 475 m2 paní
,
, za celkovou cenu 128.000,- Kč.
Hlasovalo pro: 9 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

3/ Obecně závazná vyhláška o odpadech
Na základě nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., je obec povinna vydat novou obecně závaznou
vyhlášku (OZV). Zpoplatnění komunálního odpadu pro občany (fyzické osoby) je možné pouze podle
novelizovaného zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
Pan starosta zastupitele podrobně informoval o navrhovaném postupu systému vybírání poplatků
za odpady a seznámil zastupitele se zněním OZV, včetně přílohy č. 1. Občané budou informováni
prostřednictvím zpravodaje.
Usnesení č. 19 bod 4
Zastupitelstvo obce Koberovy Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje obecně závaznou vyhlášku
č. 5/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci s účinností
od 1. 1. 2022.
Hlasovalo pro: 9 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

4/ Rozpočtové opatření
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2021 ve smyslu navýšení příjmů
o 28.000,- Kč (přijatá dotace na kalové čerpadlo pro hasiče) a výdajů o 126.000,- Kč. Celkové příjmy
rozpočtu činí po schváleném Rozpočtovém opatření 21 190 737,44 Kč a celkové výdaje činí 24 553 960,75
Kč. Financování po Rozpočtovém opatření činí 3 323 223,31 Kč.
Usnesení č. 19 bod 5
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2021 ve smyslu navýšení příjmů
o 28.000,- Kč a navýšení výdajů o 126 000,- Kč. Financování činí 3 323 223,31 Kč.
Hlasovalo pro: 9 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

5/ Různé
 Na základě dotačního programu podpory výstavby technické infrastruktury – domovní čistírny
odpadních vod, schváleného zastupitelstvem obce dne 27. 8. 2019, usnesení č. 6, a schválení
zjednodušené žádosti o dotaci z rozpočtu obce ze dne 27. 1. 2020, usnesení č. 9 bod 8a byla na OÚ
Koberovy doručena žádost o přiznání dotace z rozpočtu obce po dokončení DČOV.
Žadatel bude písemně informován o schválení jeho žádosti. Dotace bude vyplacena po dodání
kolaudačního rozhodnutí.
Usnesení č. 19 bod 6
Zastupitelstvo obce Koberovy přijímá a schvaluje přidělení dotace z rozpočtu obce panu
,
, na pořízení domovní čistírny odpadních vod v celkové výši 50.000,- Kč a pověřuje starostu
obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy.
Hlasovalo pro: 9 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

 Pan starosta zastupitele informoval o nabídce společnosti Galileo Corporation s. r. o. na tvorbu
webových stránek obce tak, aby splňovaly všechny zákonné povinnosti. Součástí nabídky je správa
webových stránek. Cena tvorby stránek činí 22.000,- Kč bez DPH a poplatek za roční provoz činí
6.900,- Kč bez DPH. Zastupitelé se rozhodli nabídku přijmout. Náklady na realizaci budou součástí
rozpočtového opatření č. 6/2021.
Usnesení č. 19 bod 7
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje nákup tvorby webových stránek a jejich provoz od společnosti
Galileo Corporation s. r. o. dle cenové nabídky.
Hlasovalo pro: 9 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

 Na obec byla doručena nabídka úsekového měření v centru Koberov a chytrého radaru, který umí
zobrazovat SPZ a pokud je osazen příslušným modulem, automaticky odesílat přestupky na MÚ ŽB,
který je následně pokutuje. Obec by měla zájem o chytrý radar v případě spolupráce s ORP Železný
Brod.
 Na Obec Koberovy byla doručena žádost o poskytnutí mimořádné účelové investiční dotace
z rozpočtu obce pro TJ Sokol Koberovy v celkové částce 49.000,- Kč. Jako účel užití dotace uvádí

žadatel pořízení vybavení pro mládež florbalového oddílu – nákup nových mantinelů, skladovacích
pojízdných vozíků a branek o nových rozměrech.
Usnesení č. 19 bod 8
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje poskytnutí mimořádné investiční účelové dotace z rozpočtu obce
ve výši 49.000,- Kč pro TJ Sokol Koberovy z.s. a pověřuje starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy.
Hlasovalo pro: 9 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

 V poslední době řešila obec nefungující e-mailovou komunikaci. Systém je zastaralý a není schopen
čelit útokům. Software bude upgradován.
 Do příštího termínu zasedání zastupitelstva obce bude zpracována cenová nabídka na výměnu
střešní krytiny na budově OÚ. Střešní krytina již neplní svou funkci a při deštích pod ní zatéká.
 Na obecní komunikace budou umístěna dopravní značení označující „slepou ulici. Jedná se
o komunikaci u pasivních domů v Koberovech a o novou komunikaci na Prosíčce.
 Paní
z Prosíčky žádá obec o umístění dopravního zrcadla na trase od Malé skály k adrese
. Obec požádá Krajskou správu silnic Libereckého kraje o vyjádření.
 Pan Cvrček navrhl umístit dopravní zrcadlo do zatáčky na komunikaci pod Hamštejnem.
 Pan starosta zastupitele informoval prvním zasedání okrskových volebních komisí, které se uskuteční
dne 15. 9. 2021 od 17:00 v zasedací místnosti obecního úřadu. Volby do poslanecké sněmovny ČR se
uskuteční ve dnech 8. a 9. 10. 2021.
 Pan starosta zastupitele informoval o vyjádření geologa k námitkám firmy Pila Martinice s. r. o.
ke stavbě rozhledny. Na podzim bude vyhlášeno další kolo dotace, obec o ni zkusí znovu požádat.
 Na Obec Koberovy byla doručena žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce
pro SDH Koberovy v celkové částce 40.000,- Kč.
Usnesení č. 19 bod 9
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu obce ve výši
40.000,- Kč pro SDH Koberovy a pověřuje starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy.
Hlasovalo pro: 9 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

 Pan Holub upozornil na přemnožené hlodavce, kteří vylézají z kanalizace. Pan starosta osloví
společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., s žádostí o deratizaci.
 Pan Paldus informoval o kvalitní opravě děr v místních komunikacích na Vrátě. Díry v komunikacích
obec opravuje pomocí studené asfaltové směsi.
Pan starosta dnešní zasedání ukončil ve 21:00 hodin.

1. ověřovatel
Petr Bína
2. ověřovatel
Jaroslav Cvrček

Jindřich Kvapil
starosta obce

