Obec Koberovy, Koberovy 102, 468 22 Železný Brod
ZÁPIS
ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Koberovy
konaného dne 18. 5. 2021
Místo:
Přítomni:
Omluveni:

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

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 Jiří Plíhala a pana Jana Holuba.
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. 16
2.

Návrh závěrečného účtu Obce Koberovy a účetní závěrka

3.

Návrh závěrečného účtu DSO Podkozákovsko

4.

Účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku MŠ Koberovy

5.

Účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku ZŠ Koberovy

6.

Žádost ZŠ o příspěvek na rozdělení výuky

7.

Nájemní smlouvy obecní byty

8.

Zrušení Obecně závazných vyhlášek

9.

Majetkoprávní záležitosti

10. SVS – žádost o snížení ceny VB
11. Rozpočtové opatření
12. Program podpory výstavby DČOV – schválení dotace
13. Různé
Hlasovalo pro: 9 zastupitelů
Program zasedání byl schválen.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

1/ Kontrola usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce zkontrolovalo usnesení č. 16 ze dne 16. 2. 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.
V průběhu kontroly usnesení přišla paní Kobrlová.
2/ Návrh závěrečného účtu Obce Koberovy a účetní závěrka
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Závěrečný účet obce Koberovy za rok 2020 a vzalo na vědomí
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 – bez výhrad.
K Závěrečnému účtu obce bylo předloženo: zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020,
zpráva o hospodaření organizací zřízených obcí a ostatních organizací s účastí obce a návrh závěrečného
účtu.
Usnesení č. 17 bod 1
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2020 a souhlasí s celoročním
hospodařením bez výhrad.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Zastupitelé projednali a schválili účetní závěrku obce Koberovy za rok 2020.
K účetní závěrce obce bylo předloženo: účetní závěrka, zpráva o hospodaření obce, zpráva o výsledku roční
inventarizace majetku obce, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha.
Usnesení č. 17 bod 2
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje Účetní závěrku obce za rok 2020 včetně příloh.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

3/ Návrh závěrečného účtu DSO Podkozákovsko
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí návrh Závěrečného účtu DSO Mikroregion Podkozákovsko za rok 2020
a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2020. K Závěrečnému účtu DSO bylo předloženo:
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2020 a návrh závěrečného účtu za rok 2020.
4/ Účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku MŠ Koberovy
Zastupitelé projednali a schválili účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Koberovy za rok
2020.
Usnesení č. 17 bod 3
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Koberovy
za rok 2020 včetně příloh.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Zastupitelé projednali a schválili hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola Koberovy
za rok 2019 ve výši 10.545,61 Kč a rozdělení zisku příspěvkové organizace. Zisk za rok 2020 bude celý
převeden do rezervního fondu organizace.
Usnesení č. 17 bod 4
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Koberovy
hospodářský výsledek za rok 2020 ve výši 10.545,61 Kč a rozdělení zisku příspěvkové organizace. Zisk
za rok 2020 bude celý převeden do rezervního fondu.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

4/ Účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku ZŠ Koberovy
Zastupitelé projednali a schválili účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Koberovy za rok
2020.
Usnesení č. 17 bod 5
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Koberovy
za rok 2020 včetně příloh.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Zastupitelé projednali a schválili hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola Koberovy
za rok 2020 ve výši 158.122,33- Kč. Zisk za rok 2020 bude celý převeden do rezervního fondu organizace.
Pan starosta zastupitele seznámil s žádostí příspěvkové organizace o čerpání prostředků z rezervního fondu
v celkové výši 158.122,33 Kč. Zastupitelé čerpání rezervního fondu v uvedené výši schválili.
Pan Flégr (ředitel základní školy) zastupitele informoval, že hospodářský výsledek je zkreslen chybným
zaúčtováním dotace. Chyba bude opravena v roce 2021.
Usnesení č. 17 bod 6
Zastupitelstvo obce Koberovy
a) schvaluje pro příspěvkovou organizaci Základní škola Koberovy hospodářský výsledek za rok 2020
ve výši 158.122,33 Kč a rozdělení zisku příspěvkové organizace. Zisk za rok 2020 bude celý převeden
do rezervního fondu.
b) schvaluje povolení čerpání rezervního fondu ve výši 158.122,33 Kč.
6/ Žádost ZŠ o příspěvek na rozdělení výuky
Na OÚ Koberovy byla doručena žádost Základní školy Koberovy o poskytnutí finančního příspěvku
na rozdělení výuky přírodovědných předmětů ve školním roce 2021/2022. Jednání zastupitelstva obce se
zúčastnil ředitel Základní školy Mgr. Petr Flégr a seznámil zastupitele s počtem žáků v jednotlivých třídách a
možnostech spojení tříd na jednotlivé předměty. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo poskytnutí
finančního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola Koberovy ve výši 121.380,- Kč na 4 hodiny přímé
vyučovací povinnosti (úvazek 0,2), včetně rozpočtového opatření (navýšení výdajové části o 40.460,- pro rok
2021) a finančního příspěvku ve výši 303.456,- Kč na 11 hodin přímé vyučovací povinnosti (úvazek 0,5),
včetně rozpočtového opatření (navýšení výdajové části o 101.152,- Kč pro rok 2021).

Usnesení č. 17 bod 7
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje poskytnutí finančního příspěvku příspěvkové organizaci Základní
škola Koberovy na rozdělení výuky přírodovědných předmětů v samostatných ročnících ve školním roce
2021/2022 (úvazek 0,2) v celkové výši 121.380,- Kč.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitel

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Usnesení č. 17 bod 8
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje poskytnutí finančního příspěvku příspěvkové organizaci Základní
škola Koberovy na rozdělení výuky přírodovědných předmětů v samostatných ročnících ve školním roce
2021/2022 (úvazek 0,5) v celkové výši 303.456,- Kč.
Hlasovalo pro: 9 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 1 zastupitel (R. Brunclík)

7/ Nájemní smlouvy obecní byty
Pan starosta zastupitele seznámil s návrhem nájemní smlouvy na obecní byty, který zpracoval
, a zároveň informoval o současném stavu. Zastupitelé diskutovali o možnostech zvyšování
nájemného (o roční inflaci nebo o 20% za tři roky) a shodli se na novém znění nájemních smluv
od 1. 7. 2021. Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou 1 roku s maximálním prodloužením
na 5 let a nájemné se bude zvyšovat každý rok o inflaci – index spotřebitelských cen, zveřejňovaných
Českým statistickým úřadem. Nová výše nájemného od 1. 7. 2021 bude činit 55,- Kč/m2. Po ukončení
smlouvy bude vyhlášeno nové výběrové řízení. Nájemní smlouva bude nájemníkům také ukládat povinnost
úklidu společných prostor.
Usnesení č. 17 bod 9
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje uzavření nových nájemních smluv na obecní byty od 1. 7. 2021
na dobu určitou jednoho roku s maximálním prodloužením na pět let. Nájemné bude od 1. 7. 2021 činit
55,- Kč/m2.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

8/ Zrušení Obecně závazných vyhlášek
Na základě kontroly a metodické pomoci Ministerstva vnitra ohledně obecně závazných vyhlášek (OZV)
vyšlo najevo, že níže uvedené OZV pozbývají platnost z důvodu rozporu se zákonem v důsledku změn
zákonů. Zároveň budou schváleny dvě nové OZV.
Uvedené OZV musí být zrušeny.
a) č. 1/2002, o chovu psů, z roku 2002;
b) č. 2/2002, o hřbitovech, z roku 2002;
c) č. 2/2003, o používání zábavné pyrotechniky, která nabyla účinnosti dne 1. 7. 2003;
d) č. 2/2004, o znaku a praporu Obce Koberovy a jejich užívání, ze dne 17. 2. 2004;
e) č. 3/2004, požární řád obce Koberovy, ze dne 25. 9.2004;
f) č. 1/2006, o zónách s omezením provozů zdrojů znečišťování ovzduší, ze dne
20. 6. 2006;
g) č. 1/2009, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE, ze dne 15. 12. 2009.

Usnesení č. 17 bod 10
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, kterou se zrušují některé
obecně závazné vyhlášky.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Usnesení č. 17 bod 11
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, o regulaci hlučné zábavní
pyrotechniky a o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší.
Hlasovalo pro: 9 zastupitelů
(B. Paldus nepřítomen)
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Usnesení č. 17 bod 12
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021, o stanovení koeficientu
pro výpočet daně z nemovitých věcí.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

9/ Majetkoprávní záležitosti
 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti o bezúplatný převod p. p. č. 3412/3,
k. ú. Koberovy, výměra 188 m2, dle geometrického plánu. Pozemek je v majetku Libereckého kraje.
Jedná se o pozemek pod stavbou chodníku „K lípě“.
Usnesení č. 17 bod 13
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod p. p. č. 3412/3, k. ú. Koberovy
na Liberecký kraj.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti o odkup p. p. č. 268/8 (200 m2), 268/9 (165
m2), 268/10 (83 m2) a 268/11 (22 m2), k. ú. Líšný, dle geometrického plánu. Pozemky jsou v majetku
Lesů ČR, s. p. Dále zastupitelstvo projednalo a schválilo uzavření darovací smlouvy od manželů
Brejlových na p. p. č. 271/2 (25 m2), k. ú. Líšný a uzavření smlouvy o věcném břemenu s Libereckým
krajem na p. p. č. 1772, k. ú. Líšný a pověřuje starostu k podpisu smluv.
Usnesení č. 17 bod 14
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje podání žádosti o odkup p. p. č. 268/8 (200 m2), 268/9 (165 m2),
268/10 (83 m2) a 268/11 (22 m2), k. ú. Líšný na Lesy České republiky, s. p.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Usnesení č. 17 bod 15
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje uzavření darovací smlouvy
na p. p. č. 271/2 (25 m2), k. ú. Líšný a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

od

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Usnesení č. 17 bod 16
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemenu s Libereckým krajem
na p. p. č. 1772, k. ú. Líšný a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.


Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

a

zaslali na obec žádost o odprodej části p. p. č. 3118/8, k. ú. Koberovy.
Zastupitelé projednali a schválili zveřejnění záměru prodeje uvedené části pozemku
dle geometrického plánu, který nechají zpracovat
.

Usnesení č. 17 bod 17
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 3118/8,
k. ú. Koberovy dle geometrického plánu.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

 Zastupitelé projednali zveřejnění adresného záměru prodeje p. p. č. 3743, k. ú. Besedice o celkové
výměře 457 m2, paní
. Adresný záměr prodeje bude schválen po vypracování
odhadu ceny prodeje.
10/ SVS – žádost o snížení ceny VB
Na obec Koberovy byla doručena žádost o schválení výjimky ze stanoveného ceníku pro věcná břemena
ukládání inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví obce Koberovy. Jedná se o výstavbu posílení
vodovodního řadu na p. p. č. 1758/3, k. ú. Koberovy, p. p. č. 3578, 3576, 3577, 3580, 3581, k. ú. Vrát,
p. p. č. 1762/13, 1762/14, k. ú. Koberovy a p. p. č. 3420/4, 3420/1, k. ú. Koberovy. Žádost byla projednána ve
finančním výboru, který doporučil p. p. č. 3420/4 a 3420/1, k. ú. Koberovy ponechat za ceníkovou cenu, u
ostatních pozemků cenu snížit na 100,- Kč/bm.

Usnesení č. 17 bod 18
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje výjimku ze stanoveného ceníku a cenu 100,- Kč/bm pro věcná
břemena ukládání inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví obce Koberovy pro Severočeskou
vodárenskou společnost a. s. na níže specifikované pozemky pro stavbu posílení vodovodního řadu:
p. p. č. 1758/3, rozloha 344 m2, k. ú. Koberovy
p. p. č. 3578, rozloha 698 m2, k. ú. Vrát
p. p. č. 3576, rozloha 2100 m2, k. ú. Vrát
p. p. č. 3577, rozloha 654 m2, k. ú. Vrát
p. p. č. 3580, rozloha 1244 m2, k. ú. Vrát
p. p. č. 3581, rozloha 269 m2, k. ú. Vrát
p. p. č. 1762/13, rozloha 12 m2, k. ú. Koberovy
p. p. č. 1762/14, rozloha 153 m2, k. ú. Koberovy
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

11/ Rozpočtové opatření
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2021 ve smyslu navýšení výdajů
o 833 612,- Kč. Celkové příjmy rozpočtu činí po schváleném Rozpočtovém opatření 20 452 831,32 Kč a
celkové výdaje činí 23 491 779,- Kč. Financování po Rozpočtovém opatření činí 3 038 947,68 Kč.
Usnesení č. 17 bod 19
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2021 ve smyslu navýšení výdajů
o 1 033 612,- Kč. Financování činí 2 838 947,68 Kč.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

13/ Různé
 Občané Besedic provedli výřez náletů kolem Vysoké vyhlídky. Na obec byla doručena kalkulace
osvětlení vyhlídky (dodavatel Cvrček Roman) za celkovou cenu 27.312,11 Kč a kalkulace na opravu
pochozí plochy vyhlídky (dodavatel D.S.M. Koberovy s.r.o.) za celkovou cenu 19.275,- Kč. Zastupitelé
schválili osvětlení vyhlídky i opravu pochozí plochy, včetně rozpočtové změny.
Usnesení č. 17 bod 20
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje realizaci osvětlení Vysoké vyhlídky v Besedicích a opravu pochozí
plochy vyhlídky na základě zaslaných cenových kalkulací.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

 Zastupitelé projednali a schválili nákup a instalaci sítí kolem hřiště na Vrátě. Cenovou nabídku zaslala
společnost Kv. Řezáč, s. r. o. Náklady ve výši 42.000,- Kč budou zahrnuty do rozpočtové změny.

Usnesení č. 17 bod 21
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje nákup a instalaci sítí na hřiště na Vrátě na základě zaslané cenové
kalkulace.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

 Klub českých turistů zaslal na obec nabídku na prezentaci obce v mapě. Zastupitelé schválili
objednávku dvou kusů venkovních map (Koberovy, Michovka) a jednoho kusu stojanu na mapu
(Michovka), včetně zařazení odpovídajících výdajů do rozpočtové změny.
Usnesení č. 17 bod 22
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje nákup a instalaci dvou venkovních map od Klubu českých turistů,
včetně jednoho stojanu.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

 Pan starosta zastupitele informoval o návrhu řešení poplatků za svoz komunálních odpadů od
1. 1. 2021 – dle kapacity soustřeďovacích prostředků. Každý vlastník nemovitosti by si zvolil dle
ceníku obce velikost nádoby a četnost svozu, přičemž nesmí mít menší nádobu, než je stanovené
minimum, tj. 60 litrů na osobu/ měsíc. Druhou možností je poplatek na osobu. Zastupitelé budou
tuto problematiku projednávat na dalším jednání.
 Pan
obec informoval o svém záměru oplotit vlastní pozemek v areálu Kalich z důvodu
turistického ruchu. Pan starosta s panem
jednal na místě (areál Kalich) a po tomto jednání
pan
ze záměru postavit oplocení ustoupil. Obec zajistí přeznačení odpočivadla na svůj
pozemek, přesun mapy k turistickému rozcestníku a obnovu zákazové dopravní značky.
 Obec upozorní občany na jejich povinnost ořezat zeleň v okolí obecních komunikací.
 Na obec byly doručeny dvě žádosti o opravu komunikací na Prosíčce. První žádost od paní
se týká obecní cesty na p. p. č. 3611, 3620 a 3668, k. ú. Vrát a v druhé žádosti
Čechovi žádají o opravu cesty k chatě č. e. 721. Bude provedeno místní šetření.

.

 Pan starosta zastupitele informoval o odstoupení od smlouvy o dílo na rozhlednu na Hamštejně,
podané společností Pila Martinice s. r. o. Odůvodněním odstoupení od smlouvy je zjištění
společnosti, že před realizací stavby by bylo nutné vybudovat opěrnou gabionovou stěnu, jejímž
úkolem by bylo zabránit odplavení zeminy z náspu nebo zkypření působením mrazu. Pan starosta
o odstoupení od smlouvy informoval Ministerstvo pro místní rozvoj jako poskytovatele dotace
i dotační kancelář Ing. Tomáš Ruprich. Se společností Pila Martinice s. r. o. bude dále vedeno
jednání.

 Zastupitelé projednali a schválili nákup nového kotle do Základní školy Koberovy. Kotel ze ZŠ bude
přesunut do KD Koberovy. Výdaje dle cenové nabídky 145.000,- Kč budou součástí rozpočtové
změny.
 Bude probíhat III. etapa výměny lamp veřejného osvětlení v obci – Besedice, Michovka, Zbirohy, dle
cenové nabídky společnosti Elektroprofit CZ s. r. o. Jedná se o 66 kusů lamp. Navýšení výdajů
na realizaci bude součástí rozpočtové změny.
Usnesení č. 17 bod 23
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje výměnu lamp veřejného osvětlení v částech obce Besedice,
Michovka a Zbirohy.
Hlasovalo pro: 8 zastupitelů
(zdržel se J. Cvrček a R. Brunclík)
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 2 zastupitelé

 Zastupitelé projednali a schválili výměnu 7 kusů poškozených informačních tabulí v promenádě.
Na poškozené tabule bude nárokováno pojistné plnění.
Usnesení č. 17 bod 24
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje výměnu 7 kusů poškozených informačních tabulí.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

 Zásilkovna s. r. o. požádala obec Koberovy o umístění samoobslužného boxu a zaslala vzor smlouvy.
Pan starosta navrhl jako vhodnou lokalitu pro umístění boxu místo vedle schránek České pošty
na u parkoviště ve středu obce. Vhodná velikost samoobslužného boxu je Z-box 4 sloupce.
Usnesení č. 17 bod 25
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky části p. p. č. 3061/2, k. ú. Koberovy,
rozměr 1,4 m2, za účelem umístění Z-boxu společnosti Zásilkovna s. r. o.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Usnesení č. 17 bod 26
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části p. p. č. 3061/2, k. ú. Koberovy,
rozměr 1,4 m2, za účelem umístění Z-boxu se společností Zásilkovna s. r. o. a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy po uplynutí lhůty zveřejnění záměru.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

 V centru obce probíhá rekonstrukce zpevněné plochy před prodejnou potravin. Po dokončení
rekonstrukce této lokality budou práce přesunuty na zpevnění plochy na Michovce.

 Pan starosta zastupitele informoval o průběhu konkurzu na místo ředitele Mateřské školy Koberovy.
Nová ředitelka nastoupí do funkce 1. 8. 2021.
 Obytný přívěs, odstavený na parkovišti v Besedicích, byl odvezen.
 Na základ usnesení Rady města Železný Brod č. 118/43R/2021 ze dne 10. 5. 2021 byl obci Koberovy
zaslán dodatek k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti na úseku řízení
o přestupcích. Cena za výkon předmětu smlouvy činí 2.000,- Kč za každé projednání přestupku.
Usnesení č. 17 bod 27
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené
působnosti na úseku řízení o přestupcích.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

 Občané Koberov požádali o posunutí hranice obce na komunikaci směrem na Turnov. Proběhne
místní šetření s Policií ČR.

12/ Program podpory výstavby DČOV – schválení dotace
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 8c byla na OÚ Koberovy doručena žádost
o přiznání dotace z rozpočtu obce po dokončení DČOV.
Žádostí se zabýval finanční výbor a doporučuje žádost o zpracování projektu přijmout. Žadatelka bude
písemně informována o schválení její žádosti.
Usnesení č. 17 bod 28
Na základě doporučení Finančního výboru Zastupitelstvo obce Koberovy přijímá a schvaluje přidělení
dotace z rozpočtu obce paní
,
, v celkové výši 27. 955,- Kč a pověřuje starostu
obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Pan starosta dnešní zasedání ukončil v 22:00 hodin.

1. ověřovatel
Jiří Plíhal

2. ověřovatel
Jan Holub

Jindřich Kvapil
starosta obce

