Obec Koberovy, Koberovy 102, 468 22 Železný Brod

ZÁPIS

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Koberovy
konaného dne 10. 12. 2019
Místo:
Přítomni:
Omluveni:

Zasedací místnost při OÚ Koberovy
Jindřich Kvapil, Petr Bína, Jan Holub, Karel Kořínek, Tomáš Mašek, Bohumil Paldus,
Roman Brunclík, Jiří Plíhal, Ing. Lukáš Rutkovský, Jaroslav Cvrček, Staša Kobrlová
Ing. Lukáš Rutkovský – zpoždění o 15 min

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 paní Stašu Kobrlovou a pana Jana Holuba. Zapisovatelkou
ustanovil paní Bc. Moniku Sládkovou.
Pan starosta seznámil zastupitele s programem zasedání a požádal o doplnění programu o bod č. 14
Rozpočtové opatření č. 13. Různé se v programu přesouvá na bod č. 15. Pan starosta vyzval k hlasování
o tomto programu.
PROGRAM:
1. Kontrola usnesení č. 7
2.

Obecně závazná vyhláška – místní poplatek z pobytu

3.

Obecně závazná vyhláška – místní poplatek ze psů

4.

Obecně závazná vyhláška – místní poplatek za užívání veřejného prostranství

5.

Obecně závazná vyhláška – místní poplatek ze vstupného

6.

Informace o změně Územního plánu č. 1

7.

ČEZ – smlouva o budoucí smlouvě – břemeno na sítě

8.

NNO – dotace z rozpočtu obce

9.

Dopravní obslužnost – smlouva s LK na roky 2020 – 2023

10. Rozpočtové provizorium obce na rok 2020
11. Schválení rozpočtu příspěvkových organizací na r. 2020
12. Zpráva likvidátora o průběhu likvidace Služby Koberovy s.r.o.
13. Rozpočet Mikroregionu Podkozákovsko na rok 2020
14. Rozpočtové opatření č. 13
15. Různé
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Program zasedání byl schválen.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

1/ Kontrola usnesení
Zastupitelstvo obce zkontrolovalo usnesení č. 7 ze dne 8. 10. 2019 tak, že jeho jednotlivé body pan starosta
přečetl. Zároveň pan starosta podal informaci o plnění jednotlivých bodů minulého usnesení.
Nikdo ze zastupitelů nevznesl námitku proti znění minulého zápisu, čímž bylo jeho znění schváleno.
2/ Obecně závazná vyhláška – místní poplatek z pobytu
Dne 1. 1. 2020 vstoupí v účinnost novela zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Na základě této
novely je nutné s účinností od 1. 1. 2020 vydat nové obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV) o místních
poplatcích.
OZV – místní poplatek z pobytu nahrazuje místní poplatky z ubytovací kapacity (do 31. 12. 2019 sazba
2,- Kč/lůžko/den) a místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (do 31. 12. 2019 sazba
10,- Kč/osoba/den). Nová výše sazby poplatku z pobytu činí sazbu 15,- Kč/osoba/den.
Usnesení č. 8 bod 1
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místním poplatku z pobytu
s účinností od 1. 1. 2020.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

V 19.15 hod se dostavil pan Ing. Lukáš Rutkovský.
3/ Obecně závazná vyhláška – místní poplatek ze psů
Výše sazby poplatku ze psů se novou OZV nemění.
Usnesení č. 8 bod 2
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
s účinností od 1. 1. 2020.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

4/ Obecně závazná vyhláška – místní poplatek za užívání veřejného prostranství
Zastupitelé byli seznámeni s výší sazby a podmínkami poplatku za užívání veřejného prostranství.
Usnesení č. 8 bod 3
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství s účinností od 1. 1. 2020.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

5/ Obecně závazná vyhláška – místní poplatek ze vstupného
Zastupitelé byli seznámeni s výší sazby a podmínkami poplatku ze vstupného.
Usnesení č. 8 bod 4
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku
ze vstupného s účinností od 1. 1. 2020.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

6/ Informace o změně územního plánu č. 1
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 11. 6. 2019 schválilo podání žádosti o změnu územního plánu.
Termín pro občany pro podávání žádostí o změnu ÚP byl do 30. 10. 2019. Bylo podáno 20 žádostí, z toho 9
nových žádostí v určeném termínu. Pan starosta zastupitele seznámil s jednotlivými žádostmi, včetně
zákresu situace v mapě a s konkrétním procesem změny ÚP a dalším postupem realizace této změny.
7/ ČEZ – smlouva o budoucí smlouvě – břemeno na sítě
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavření smluv o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smluv o právu stavby s ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o smlouvu č. IV-124018199/VB/6, p. p. č. 1747/2, k. ú. Vrát, s náhradou za věcné břemeno ve výši 10.000,- Kč bez DPH a
smlouvu č. IV-12-4018199/VB/7, p. p. č. 1749/1 a p. p. č. 3605, k. ú. Vrát, s náhradou za věcné břemeno ve
výši 26.250,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu obou smluv.
Usnesení č. 8 bod 5
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvy o právu stavby s ČEZ Distribuce, a.s. č. IV-12-4018199/VB/6 – věcné
břemeno na p. p. č. 1747/2, k. ú. Vrát za cenu 10.000,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Usnesení č. 8 bod 6
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvy o právu stavby s ČEZ Distribuce, a.s. č. IV-12-4018199/VB/7 – věcné
břemeno na p. p. č. 1749/1 a p. p. č. 3605, k. ú. Vrát za cenu 26.250,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

8/ NNO – příspěvky z rozpočtu obce
Na Obec Koberovy byly doručeny žádosti o poskytnutí příspěvku - účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
obce:
o Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Besedice – dotace ve výši 40.000,- Kč
na zabezpečení volnočasových aktivit občanů.
o Koberovská sportovní z.s. – dotace ve výši 40.000,- Kč na pořádání Dětského dnu, Sportovního
odpoledne a Masopustu.
o TJ Sokol Koberovy z.s. – dotace ve výši 40.000,- Kč na organizaci Koberovských šlápot, Běhu Na Sokol,
Běhu Kalichem, Koberovské pouti a oslav 100. výročí založení TJ Sokol Koberovy.
Podmínky poskytnutí jednotlivých dotací byly splněny. Zastupitelé žádosti projednali a schválili poskytnutí
účelových neinvestičních dotací.
Usnesení č. 8 bod 7
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu obce ve výši
40.000,- Kč pro Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Besedice a pověřuje starostu k podpisu
veřejnoprávní smlouvy.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Usnesení č. 8 bod 8
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu obce ve výši
40.000,- Kč pro Koberovská sportovní z.s. a pověřuje starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Usnesení č. 8 bod 9
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu obce ve výši
40.000,- Kč pro TJ Sokol Koberovy z.s. a pověřuje starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

9/ Dopravní obslužnost – smlouva s LK na roky 2020 - 2023
Dle sdělení Libereckého kraje zůstává výše příspěvku obcí na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
pro rok 2020 – 2023 nezměněna, tj. 90,- Kč/obyvatele obce/rok. Liberecký kraj zaslal k podpisu smlouvu
na zajištění dopravní obslužnosti.
Usnesení č. 8 bod 10
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti s Libereckým krajem
pro rok 2020 – 2023 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

10/ Rozpočtové provizorium na rok 2020
Pan starosta zastupitele seznámil se zněním „Pravidel rozpočtového provizoria na rok 2020:
Do schválení rozpočtu na rok 2020 se hospodaření obce Koberovy řídí posledním upraveným rozpočtem
předchozího roku. Navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené kompetentními
orgány a hradit závazky z uzavřených smluv. Příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria
se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Usnesení č. 8 bod 11
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

11/ Schválení rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2020
Na základě návrhu rozpočtu Základní školy Koberovy na rok 2020 zastupitelé projednali a schválili rozpočet
uvedené organizace na rok 2020 s výší příspěvku od zřizovatele v částce 500.000,- kč.
Usnesení č. 8 bod 12
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Koberovy na rok
2020.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Na základě návrhu rozpočtu Mateřské školy Koberovy na rok 2020 zastupitelé projednali a schválili rozpočet
uvedené organizace na rok 2020 s výši příspěvku od zřizovatele v částce 300.000,- Kč.
Usnesení č. 8 bod 13
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Koberovy na rok
2020.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

12/ Zpráva likvidátora – průběh likvidace Služby Koberovy s.r.o.
Pan starosta seznámil zastupitele se zprávou likvidátora o průběhu likvidace. Jedná se o závěrečnou zprávu
o stavu majetku společnosti Služby Koberovy s.r.o. Byla zjištěna výše likvidačního zůstatku 481.412,18 Kč.
Likvidační zůstatek byl dne 9. 9. 2019 převeden na účet obce. Zastupitelé vzali zprávu likvidátora o průběhu
likvidace společnosti Služby Koberovy s.r.o. na vědomí.

13/ Rozpočet Mikroregionu Podkozákovsko
Zastupitelé vzali na vědomí schválený rozpočet Mikroregionu Podkozákovsko na rok 2020.
14/ Rozpočtové opatření č. 13/2019
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 13 ve smyslu přesunu výdajů ve výši
50.000,- Kč mezi paragrafy. Jedná se o výdaje na opravy a udržování veřejného osvětlení. Celkový objem
rozpočtu se nemění.
Usnesení č. 8 bod 14
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje Rozpočtové opatření č. 13/2019 ve smyslu přesunu výdajů mezi
paragrafy.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

15/ Různé






Obci Koberovy byla doručena zpráva o 22. ročníku ekologické brigády „Podzimní úklid Českého ráje“,
která proběhla ve dnech 4. - 6. října 2019. Akci pořádá agentura Outdoor Discovery každoročně
po skončení turistické sezóny. Na území obce Koberovy se brigáda dotýkala údržby stezky
Dr. E. Beneše (Besedické skály) a úklidu turistických tras.
Pan starosta seznámil zastupitele s návrhem oplocení nádob na tříděný odpad na Michovce. Cena
za oplocení na Michovce je odhadována na cca 45.000,- Kč. Pan Kořínek upozornil, že asfaltový
povrch, na kterém v současné době nádoby na odpad stojí je ve špatném technickém stavu. Oplocení
kontejnerů na odpady a zpevňování ploch v obci proběhne v roce 2020 a náklady na tyto práce budou
součástí rozpočtu obce na rok 2020.
Rally Bohemia
Na základě doručené žádosti o povolení Rally Bohemia 2020 zastupitelstvo projednalo a schválilo
souhlas s uzavírkou silnice III. třídy a souhlas s objízdnou trasou dle mapy přiložené v příloze žádosti.

Usnesení č. 8 bod 15
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje souhlas s uzavírkou silnice III. třídy a souhlas s objízdnou trasou
v termínu konání Rally Bohemia roce 2020.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů








Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Dle sdělení České geologické služby je v připravované Bilanci zásob výhradních ložisek nerostů České
republiky k 1. 1. 2020 ložisko Koberovy uvedeno jako bilanční vyhledané volné (blok 3 a 4) a
nebilanční vyhledané vázané (blok 1 a 2). Ve spolupráci s CHKO Český ráj se podařilo provést odpis
zásob bloků č. 1 a č. 2, které se nacházejí v CHKO Český ráj jejich převodem do zásob nebilančních.
Pan starosta zastupitele seznámil s připravovanou výzvou na podání nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Mateřská škola v Koberovech – stavební úpravy hospodářského pavilonu“ a
zadávacími podmínkami zakázky. Realizace by měla proběhnout v období od 1. 6. 2020 do 26. 8. 2020.
Odhadovaný rozpočet na stavbu dle projektové dokumentace je 1,366.000,- Kč včetně DPH bez
elektroinstalace, kde projekt zpracovává externí firma. Předpokládáme zveřejnění výběrového řízení
do vánoc. Nabídka dodavatele musí být podána elektronicky nejpozději do 22. 1. 2020 do 16:00 hod.
Na Obec Koberovy bylo doručeno Územní rozhodnutí o umístění stavby veřejného osvětlení Zbirohy.
Stavba bude realizována současně s přeložkou NN pro ČEZ. Termín 2020-2021. Budeme se muset
přizpůsobit termínu, protože naše VO bude součástí přeložky NN jako přílož.
MěÚ Železný Brod, Odbor dopravy vydal souhlas s provedením stavby – stavební úpravy přechodu
pro chodce, silnice č. II/282, Koberovy. Jedná se o úpravy osvětlení přechodu před obchodem. Úpravy
budou prováděny na základě upozornění Policie ČR, současný stav nesplňuje platné normy ČSN.
Dne 14. 12. 2019 bude obcí slavnostně předána nová cisternová automobilová stříkačka Scania naší
zásahové jednotce JPO III SDH Koberovy.










Původní cisternová automobilová stříkačka 24 Š 706 RTHP, je nabídnuta k prodeji na www.pozary.cz
za cenu 120.000,- Kč. Nabídka byla zveřejněna dne 9. 12. 2019. CAS prošla v roce 2008 rekonstrukcí.
Vzhledem ke stáří auta r.v. 1973 se jedná o cenu obvyklou, přiměřenou.
Pan Knap daroval obci finanční obnos ve výši 500,- Kč na pořízení a vysazení třešně na veřejném
prostranství.
Pan starosta zastupitele informoval o poruše kamery na Prosíčce. Kamera je neopravitelná, bude
nahrazena novou.
Krušnohorská obec Bublava rozeslala obcím žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci
Bublava. Zastupitelé obce Koberovy se budou žádostí zabývat na příštím zasedání.
Zastupitelé projednali některé návrhy na plánované akce pro rok 2020 a výdaje s nimi spojené, které
by měly být zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2020:
 stavba chodníku k lípě
 rekonstrukce hospodářského pavilonu MŠ
 zpevnění ploch a oplocení kontejnery na odpad – Vrát, Michovka
 výstavba herní plochy MŠ
 úprava osvětlení na přechodu pro chodce
 další potřebné opravy KD – fasáda zadního traktu, sociálky v šatně
 cesta Prosíčka – odvislé od získání stavebního povolení a zahájení pokračování od SPÚ
 veřejné osvětlení Zbirohy – podle termínu ČEZu
 vitríny na smuteční oznámení
 podání žádosti o dotace na stavbu rozhledny
Pan Mašek otevřel diskuzi ohledně podaných žádosti na DČOV na základě vypsaného grantového
programu obcí Koberovy. Žádostí bylo do dnešního dne podáno zatím pět. Závěrka pro podání žádostí
pro rok 2020 je dne 31. 1. 2020, žádosti budou vyhodnocovány najednou.
Pan Mašek zastupitele seznámil s jednáním Finančního výboru, které se konalo před zahájením
zasedání Zastupitelstva obce. Na jednání se dostavil
s nabídkou investice do fondu DRFG.
Finanční výbor se nabídkou bude dále zabývat a na příštím zasedání Zastupitelstva obce sdělí své
doporučení.

Podklady ke všem bodům jednání zastupitelé obdrželi v elektronické podobě.
Pan starosta dnešní zasedání ukončil v 20:30 hodin.
Staša Kobrlová
1. ověřovatel

Jan Holub
2. ověřovatel

Jindřich Kvapil
starosta obce

