Obec Koberovy, Koberovy 102, 468 22 Železný Brod

ZÁPIS

z 13. zasedání Zastupitelstva obce Koberovy
konaného dne 24. 11. 2020

Místo:
Přítomni:
Omluveni:

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

Zahájení a schválení programu
Vzhledem k dlouhodobé nepřítomnosti pana starosty svolal jednání zastupitelstva pan místostarosta
Jaroslav Cvrček.
Pan místostarosta zahájil dnešní zasedání v 18:00 hodin a konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo
v usnášeníschopném počtu.
Pan Rutkovský, pan Kořínek a pan Bína předem omluvili svůj pozdní příchod.
Jako ověřovatele dnešního zápisu pan místostarosta určil pana Ing. Lukáše Rutkovského a pana Romana
Brunclíka. Zapisovatelkou ustanovil paní Bc. Moniku Sládkovou.
Pan místostarosta seznámil zastupitele s programem zasedání a vyzval k hlasování o tomto programu.
Bod č. 8 programu bude z jednání zastupitelstva vyřazen a projednán neveřejně bytovou komisí.
PROGRAM:
1. Kontrola usnesení č. 12
2.

Rozpočtové provizorium obce na rok 2021

3.

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na roky

4.

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ na roky

5.

Schválení rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2021

6.

Dotace z rozpočtu obce

7.

Rozpočtové opatření č. 8

8.

Obecní byt – žádosti o přidělení bytu

9.

Prodej obecního majetku – p.p.č. 3608, k.ú. Vrát

10. Různé
Hlasovalo pro: 7 zastupitelů
Program zasedání byl schválen.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

1/ Kontrola usnesení
Zastupitelstvo obce zkontrolovalo usnesení č. 12 ze dne 8. 9. 2020 tak, že jeho jednotlivé body pan
místostarosta přečetl. Zároveň pan místostarosta podal informaci o plnění jednotlivých bodů minulého
usnesení.

V průběhu kontroly usnesení z minulého jednání se dostavil pan Rutkovský.
Nikdo ze zastupitelů nevznesl námitku proti znění minulého zápisu, čímž bylo jeho znění schváleno.
2/ Rozpočtové provizorium obce na rok 2021
Pan místostarosta zastupitele seznámil se zněním „Pravidel rozpočtového provizoria na rok 2021:
Do schválení rozpočtu na rok 2021 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. 13 bod 1
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria obce Koberovy na rok 2021.
Hlasovalo pro: 8 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelé

3/ Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na roky
Zastupitelstvu byl předložen střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Koberovy
na roky 2018 – 2022.
Usnesení č. 13 bod 2
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská
škola Koberovy na roky 2018 – 2022.
Hlasovalo pro: 8 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

4/ Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ na roky
Zastupitelstvu byl předložen střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Koberovy
na roky 2020 – 2025.
Usnesení č. 12 bod 3
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní
škola Koberovy na roky 2020 - 2025.
Hlasovalo pro: 8 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Před projednáváním bodu 5 se dostavili pan Kořínek a pan Bína.

Zdrželi se: 0 zastupitel

5/ Schválení rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2021
Na základě návrhu rozpočtu Základní školy Koberovy na rok 2021 zastupitelé projednali a schválili rozpočet
uvedené organizace na rok 2021 s výší příspěvku od zřizovatele v částce 500.000,- kč.
Usnesení č. 13 bod 4
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Koberovy na rok
2021.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Na základě návrhu rozpočtu Mateřské školy Koberovy na rok 2021 zastupitelé projednali a schválili rozpočet
uvedené organizace na rok 2021 s výši příspěvku od zřizovatele v částce 325.000,- Kč.
Usnesení č. 13 bod 5
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Koberovy na rok
2020.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

6/ Dotace 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 27.312,80 Kč
na zabezpečení volnočasových aktivit občanů.
o Koberovská sportovní z.s. – dotace ve výši 40.000,- Kč na pořádání dopravu na lyžařský zájezd a
pořádání sportovního odpoledne.
o TJ Sokol Koberovy z.s. – dotace ve výši 40.000,- Kč na organizaci Běhu Na Sokol, provoz lyžařského
vleku a florbalového oddílu.
o SDH Koberovy – dotace ve výši 40.000,- Kč na provozní náklady, pronájem KD, power-line, hudební
produkce, výčepní zařízení na komerční akce.
Podmínky poskytnutí jednotlivých dotací byly splněny. Zastupitelé žádosti projednali a schválili poskytnutí
účelových neinvestičních dotací.
Usnesení č. 13 bod 6
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu obce ve výši
27.313,- Kč pro Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Besedice a pověřuje místostarostu
k podpisu veřejnoprávní smlouvy.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Usnesení č. 13 bod 7
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu obce ve výši
40.000,- Kč pro Koberovská sportovní z.s. a pověřuje místostarostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Usnesení č. 13 bod 8
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu obce ve výši
40.000,- Kč pro TJ Sokol Koberovy z.s. a pověřuje místostarostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Usnesení č. 13 bod 9
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu obce ve výši
40.000,- Kč pro SDH Koberovy a pověřuje místostarostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

7/ Rozpočtové opatření č. 8
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 8 ve smyslu navýšení příjmů o 76.841,- Kč
(dotace pro MV pro hasiče) a navýšení výdajů o 650.000,- Kč (vícenáklady pavilon MŠ, opravy obecního
bytu, vícenáklady oprava kulturního domu, knihovní systém, svoz tříděného odpadu). Celkové příjmy
rozpočtu činí po schváleném Rozpočtovém opatření 17,432.235,83 Kč a celkové výdaje činí
18,840,261,83 Kč. Financování po Rozpočtovém opatření činí 1,408.026,- Kč.
Usnesení č. 11 bod 10
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2020 ve smyslu navýšení příjmů
o 76.841,- Kč a navýšení výdajů o 650.000,- Kč. Financování činí 1,408.026,- Kč.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

8/ Prodej obecního majetku – část p.p.č. 3608, k.ú. Vrát
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 z důvodu sjednocení areálu vodojemu na st.p.č. 789 a 1049/2. V žádosti nebyla nabídnuta
konkrétní cena.
9/ Různé
 Pan místostarosta zastupitele seznámil s dokumentem „Vady a nedodělky na stavebních úpravách
hospodářského pavilonu MŠ Koberovy. V minulém týdnu proběhlo jednání s jednatelem společnosti
DKK Stav.
 Originály dokumentů, které byly požadovány k dotaci na rozhlednu, byly zaslány na MMR.
Zastupitelé byly znovu seznámeni se zajištěnými smlouvami na povinný marketing (99.946,- Kč –
deníky, 104.060,- Kč TV, 51.183,- Kč autobusy).















Do obecní knihovny byl pořízen nový knihovní systém. Systém již funguje, pracovnice knihovny jsou
zaškoleny. Na pořízení systému byla obci Koberovy poskytnuta dotace Ministerstvem kultury.
Obec oslovila
s nabídkou odkupu p.p.č. 3056/1, k.ú. Koberovy, o výměře 59m2.
V minulosti zde byly umístěny pomníky obětí 1. a 2. světové války. Pozemek by byl využit
pro rozšíření zahrady Mateřské školy. Na nabídku nepřišla žádná odpověď.
Na obec byla doručena informace Krajského úřadu Libereckého kraje o údržbě silnic I., II. a III. třídy
v Libereckém kraji v zimním období 2020 – 2021. Pan místostarosta prověří uzavřené smlouvy
na údržbu místních komunikací.
zaslala na obec žádost o místní šetření a řešení problému stékání povrchové vody
na Zbirozích. Věc byla projednána panem místostarostou a bylo
domluveno řešení
v roce 2021 v rámci plánovaných zemních prací na nových sítích.
Dle informace ČEZ Distribuce, a.s. byla do plánu stavebního programu společnosti zařazena
investiční akce rekonstrukce nadzemního vedení v místní části Prosíčka. Akce bude vyžadovat
výstavbu nového VO. Obec vydá stanovisko k výstavbě VO.
Na obec byla doručena nabídka na odkoupení p. p .č. 629, jehož součástí je stavby čerpací stanice
Michovka a p. p. č. 817/2, k.ú. Besedice. Obec o předmětné pozemky nemá zájem.
Pan místostarosta zastupitele seznámil s nabídkou UniConsulting s.r.o. na dotační programy MMR.
Kalendáře pro rok 2021 jsou v přípravě.
Kontejnery přistavené ke hřbitovům dosud nejsou odvezené. Důvodem jsou personální překážky
na straně TS Železný Brod. Odstranění odpadu jinou firmou by bylo pro obec ekonomicky náročné.
Dle informace TS Železný Brod budou kontejnery v nejbližší době odvezeny.

Podklady k jednotlivým bodům jednání zastupitelé obdrželi v elektronické podobě.
Pan místostarosta dnešní zasedání ukončil v 19:15 hodin.

1. ověřovatel
Ing. Lukáš Rutkovský

2. ověřovatel
Roman Brunclík

Jaroslav Cvrček
místostarosta obce

