Obec Koberovy, Koberovy 102, 468 22 Železný Brod
ZÁPIS
ze 16. zasedání Zastupitelstva obce Koberovy
konaného dne 16. 2. 2021
Místo:
Přítomni:
Omluveni:

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

Zahájení a schválení programu
Pan starosta zahájil dnešní zasedání v 18:00 hodin a konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo
v usnášeníschopném počtu.
Jako ověřovatele dnešního zápisu pan starosta určil pana Jiří Plíhala a paní Stašu Kobrlovou. 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. 15
2.

Vystoupení zástupců Katroservisu Semily

3.

Rozpočet obce Koberovy na r. 2021

4.

Pověření k provádění rozpočtových změn

5.

Návrh rozpočtu DSO Podkozákovsko na r. 2021

6.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

7.

Aktualizace Programu rozvoje obce Koberovy

8.

Dohoda o výběru poplatků za ukládání odpadů s SKS Jablonec n/N

9.

Žádost o prodej pozemku u prodejny potravin

10. Vyhlášení konkurzu na místo ředitele MŠ Koberovy
11. Vanový kontejner na Multicar
12. Program podpory výstavby DČOV
13. Různé
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Program zasedání byl schválen.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

1/ Kontrola usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce zkontrolovalo usnesení č. 15 ze dne 15. 12. 2020 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/ Vystoupení zástupců Katroservisu Semily
Na jednání zastupitelstva obce se dostavili zástupci jednatele nájemce kabelové televize, kteří zastupitele
i přítomné hosty podrobně seznámili s průběhem investic do rekonstrukce kabelové televize i s průběhem
řešení problémů uživatelů s internetovým připojením. Zástupci jednatele nájemce kabelové televize si
vyslechli a odpověděli na námitky a připomínky přítomných občanů i zastupitelů.
3/ Rozpočet obce Koberovy na r. 2021
Návrh rozpočtu na rok 2021 byl zveřejněn na úřední desce dne 27. 1. 2021. Pan starosta přítomné podrobně
seznámil s návrhem rozpočtu obce na rok 2021. Výdaje na plánované akce v roce 2021 jsou v návrhu
součástí jednotlivých paragrafů. Návrh rozpočtu bude doplněn o výdaje za rekonstrukci WC v kulturním
domě ve výši 200.000,- Kč.
Po navržených změnách schválili zastupitelé rozpočet obce na rok 2021 v celkové výši příjmů
20,412.067,- Kč a v celkové výši výdajů 22,458.167,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude dofinancován
z finanční rezervy na bankovním účtu obce.
Usnesení č. 16 bod 1
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje rozpočet obce na rok 2021. Rozpočet je schválen jako schodkový a
obsahuje předpokládané příjmy ve výši 20,412.067,- Kč, plánované výdaje ve výši 22,458.167,- Kč a
financování ve výši 2,046.100,- Kč.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitel

4/ Pověření k provádění rozpočtových změn
V návaznosti na schválený rozpočet zastupitelé projednali a schválili usnesení k pověření starosty
pro rozpočtové změny k rozpočtům na volební období 2020 – 2022 pro určité případy.
Usnesení č. 16 bod 2
Zastupitelstvo obce Koberovy pověřuje starostu obce pro rozpočtové změny k rozpočtům na volební
období 2021 – 2022, bez určení konkrétní výše pro tyto případy:
 přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů
 změny v členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě ve znění změn v průběhu let 2021 - 2022
 upřesnění výše transferů v případě jejich vypořádání nebo z jiných důvodů, pověření se týká změn
výdajové i příjmové položky transferů nebo položky finančního vypořádání
 změny v položkách 1122 a 5365 vlivem zobrazení v rozpočtu daně z příjmů právnických osob, kde
je obec poplatníkem a zároveň příjemcem daně
 upřesnění výše transferů dle schváleného SR a dle upřesnění dalších veřejných rozpočtů
 výdaje k odvrácení škod, prevence havárií, řešení havárií a živelních pohrom, výdaje ve stavu
nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí soudu a další výdaje,
kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení
 vzniklé výdaje nezávislé na vůli ÚSC – např. inkaso vyšší spotřeby energií, či jiné specifické situace
 výdaje do maximální výše 100.000,- Kč vzniklé na základě víceprací u investičních i neinvestičních
akcí. Pravomoc pro přesun mezi paragrafy bez ovlivnění celkového objemu rozpočtu.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

5/ Návrh rozpočtu DSO Podkozákovsko na r. 2021
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí návrh rozpočtu Mikroregionu Podkozákovsko na rok 2021. Rozpočet
byl schválen na zasedání sněmu starostů členských obcí dne 2. 2. 2021. Rozpočet je schválen jako
schodkový a obsahuje předpokládané příjmy ve výši 275.500,- Kč, plánované výdaje ve výši 333.500,- Kč a
financování ve výši 58.000,- Kč.
6/ Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
Na obec Koberovy byly doručeny podklady pro vydání nové obecně závazné vyhlášky o místní poplatku
z pobytu, aby její znění odpovídalo znění zákona č. 609/2020 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2021.
Usnesení č. 16 bod 3
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místní poplatku z pobytu.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

7/ Aktualizace Programu rozvoje obce Koberovy
Pan starosta zastupitele seznámil s aktualizací Programu rozvoje obce Koberovy do roku 2023. Zastupitelé
s představenými změnami souhlasili.
Usnesení č. 16 bod 4
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje aktualizaci Programu rozvoje obce Koberovy pro roky 2018 –
2023.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

8/ Dohoda o výběru poplatků za ukládání odpadů s SKS Jablonec n/N
Podle nového zákona o odpadech je od 1. 1. 2021 obec poplatníkem poplatku za ukládání komunálního
odpadu na skládku. Zastupitelé projednali a odsouhlasili dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů
se společností Severočeské komunální služby s.r.o.
Usnesení č. 16 bod 5
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje uzavření Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů
se společností Severočeské komunální služby s.r.o.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

9/ Žádost o prodej pozemku prodejny potravin
Na obec byla doručena žádost majitele potravin o odkup části pozemku č. 3036/5, k. ú. Koberovy o výměře
37m2. Záměrem je přístavba skladu ke stávající prodejně. Zastupitelé dle přiložené situace žádost projednali
a shodli se na skutečnosti, že pro obec nevýhodné prodávat pozemky ve středu obce.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje uzavření zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 3036/5,
k. ú. Koberovy, o výměře 37 m2.
Hlasovalo pro: 0 zastupitelů
Usnesení nebylo přijato.

Proti: 10 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

10/ Vyhlášení konkurzu na místo ředitele MŠ Koberovy
Zastupitelé vzali na vědomí vyhlášení konkurzu na místo ředitele Mateřské školy Koberovy, příspěvkové
organizace s nástupem do funkce nového ředitele od 1. 8. 2021 na dobu určitou. Termín pro příjem
přihlášek je určen na 31.3. 2021 do 12:00 hod.
11/ Vanový kontejner na Multicar
Obci Koberovy byla doručena cenová nabídka na vanový kontejner na Multicar ve výši 41.250,- Kč bez DPH
od společnosti Unikont Group s.r.o.
Usnesení č. 16 bod 6
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje nákup vanového kontejneru na Multicar v cenové hodnotě
41.250,- Kč bez DPH od společností Unikont Group s.r.o.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

12/ Program podpory výstavby DČOV
Na základě dotačního programu podpory výstavby technické infrastruktury – domovní čistírny odpadních
vod, schváleného zastupitelstvem obce dne 27. 8. 2019, usnesení č. 6, byla na OÚ Koberovy doručena 1
zjednodušená žádost o dotaci z rozpočtu obce.
Žádostí se zabýval finanční výbor a doporučuje žádost o zpracování projektu přijmout. Žadatelka bude
písemně informována o schválení její žádosti.
Usnesení č. 16 bod 7
Na základě doporučení Finančního výboru Zastupitelstvo obce Koberovy přijímá a schvaluje
zjednodušenou žádost (projektový záměr):
a) žadatelka
,
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

13/ Různé
 Pan starosta zastupitele informoval o stavu jednotlivých pozemků kolem lyžařské boudy
na Hamštejně a možnosti přístupu k boudě.
 Nádoba na posyp - na území obce jsou rozmístěny nádoby na posyp komunikací v případě potřeby
v zimním období. V závislosti na letošním počasí, bohaté nadílce sněhu a častému ledu, vyplynula
potřeba umístění další nádoby na posyp ke komunikaci na Zbirozích.
Usnesení č. 16 bod 8
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje nákup nádoby na posyp komunikací.
Hlasovalo pro: 9 zastupitelů
(pan Plíhal nepřítomen)
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

 Osázení Slavíkovska
Společnost Strombuch s.r.o. nacenila pěstební činnost holiny na Slavíkovsku. Cenová kalkulace
obsahuje vysázení sazenic smrku ztepilého na ploše 0,95 ha a následnou péči do roku 2024. Na
osázení pozemku po těžbě jsou ze zákona 2 roky.
Usnesení č. 16 bod 9
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje osázení holiny na Slavíkovsku společností Strombuch s.r.o.
dle zaslané cenové kalkulace.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

 Finanční dar pro Hospic sv. Zdislavy
Na Obec Koberovy byla doručena žádost o finanční příspěvek pro Hospic sv. Zdislavy v podobě daru.
Celková částka daru od obce bude činit 5.090,- Kč. Hospic je zdravotnické zařízení, které pečuje
o pacienty v konečné fázi onemocnění. Pro vysokou úroveň péče o pacienty potřebuje toto
zdravotnické zařízení přispět finančními prostředky od obcí a kraje.
Usnesení č. 16 bod 10
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje poskytnutí daru pro Hospic sv. Zdislavy ve výši 5.090,- Kč a
pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

 Pan Brunclík navrhl, aby obec přispěla na úpravu běžkařských tratí. Pan Ing. Rutkovský navrhl nákup
čtyřkolky, která by mohla sloužit mimo jiné k úpravě stop i na protahování chodníků v obci.
Čtyřkolku by případně mohla zakoupit TJ Sokol Koberovy s finanční dotací obce a případné další
dotace. Starosta poukázal na letošní zimu, kdy zvláště v lednu a únoru napadlo oproti jiným zimám
hodně sněhu, a jeho úklid byl zvládnut našimi pracovníky se stávajícími prostředky. Na úklid sněhu
máme celkem tři sněhové frézy, vozidlo Multicar s rotačním kartáčem a radlicí, a traktůrek

s náhonem na všechny 4 kola s radlicí. Místní komunikace udržuje protahováním pan
(k.ú. Koberovy a k.ú. Vrát) a pan
( k.ú. Besedice). Při kalamitním stavu, který letos byl,
jsme zapojili i p.
se strojem UNC, který čistil křižovatky a prováděl posyp místních
komunikací. Použití dalšího stroje na zimní údržbu je nejekonomičtější řešit dodavatelsky –
objednávkou prací.
 Dne 4. 2. 2021 byla do datové schránky obce doručena odpověď společnosti DKK Stav s.r.o. na dopis
zaslaný obcí dne 22. 1. 2021 s vyčíslenou částkou za smluvní pokuty ve výši 558.000,- Kč. Odpovědí
společnosti DKK Stav s.r.o. se bude zabývat právní zástupce pan JUDr. Motlík.
 Na jaře letošního roku proběhne sčítání lidu. V termínu od 27. 3. do 9. 4. mohou lidé vyplnit
formuláře on-line, od 17. 4. 2021 budou k dispozici obyvatelům tištěné formuláře.
 Na příštím zasedání zastupitelstva obce se sejde bytová komise k projednání nájemních smluv
na obecní byty.
 Zastupitelé upozornili na nebezpečí padajícího sněhu ze střechy Mateřské školy. Střecha není
konstrukčně řešena na velkou zátěž v podobě sněhu, který by zadržely sněhové zarážky.
 Pan Holub znovu připomněl potřebu vyřešit zanášející se žlaby a kanály při tání sněhu u komunikace
na Hamštejn.

Pan starosta dnešní zasedání ukončil v 21:15 hodin.

1. ověřovatel
Jiří Plíhal

2. ověřovatel
Staša Kobrlová

Jindřich Kvapil
starosta obce

