Obec Koberovy, Koberovy 102, 468 22 Železný Brod

ZÁPIS
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Koberovy
konaného dne 27. 8. 2019
Místo:
Přítomni:
Omluveni:

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

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 Petra Bínu a Bohumila Palduse. 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. 5
2.

Závěrečný účet DSO Podkozákovsko za r. 2018

3.

Účetní závěrka DSO Podkozákovsko za r. 2018

4.

Rozpočtové opatření č. 8/2019

5.

Grantový fond na ČOV z rozpočtu obce

6.

Různé

Hlasovalo pro: 6 zastupitelů

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

1/ Kontrola usnesení
Zastupitelstvo obce zkontrolovalo usnesení č. 5 ze dne 11. 6. 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/ Závěrečný účet DSO Mikroregion Podkozákovsko za r. 2018
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Závěrečný účet DSO Mikroregion Podkozákovsko za rok 2018 a zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2018.
K Závěrečnému účtu DSO bylo předloženo: zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2018 a
návrh závěrečného účtu za rok 2018.
Hlasovalo pro: 6 zastupitelů

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

3/ Účetní závěrka DSO Mikroregion Podkozákovsko za r. 2018
Zastupitelé vzali na vědomí účetní závěrku DSO Mikroregion Podkozákovsko za rok 2018.
K účetní závěrce DSO bylo předloženo: účetní závěrka, zpráva o hospodaření DSO, zpráva o výsledku roční
inventarizace majetku, výkazy FIN 2-12 M, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha.
Hlasovalo pro: 6 zastupitelů

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

4/ Rozpočtové opatření č. 8/2019
Příloha – rozpočtové opatření č. 8/2019
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 8 ve smyslu navýšení příjmu
o 1,327.000,- Kč a výdajů o 890.000,- Kč. Celkové příjmy rozpočtu činí po schváleném Rozpočtovém opatření
21,505.344,50 Kč a celkové výdaje činí 20,930.424,50 Kč.
Hlasovalo pro: 6 zastupitelů

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

5/ Grantový fond na ČOV z rozpočtu obce
Zastupitelé projednali a schválili program podpory výstavby technické infrastruktury. Jedná se o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce na domácí ČOV pro vlastníky nemovitostí na území obce, kteří nemají možnost
napojení na veřejnou kanalizaci. Pan starosta zastupitele seznámil s podmínkami získání dotace, postupem
schvalování dotace a vzorem smlouvy. Dotace bude poskytnuta po vyúčtování (po schválené kolaudaci)
ve výši 50 % uznatelných nákladů, max. však 50.000,- Kč na jednu nemovitost. Potřebné dokumenty byly
zastupitelům předloženy a budou vyvěšeny na webových stránkách obce. Pro rok 2020 je určen termín
podávání žádostí od 1. 9. 2019 do 31. 1. 2020. Celkový objem finančních prostředků vyčleněný z rozpočtu
obce bude pro rok 2020 činit 750.000,- Kč. Pan Kořínek vznesl dotaz, zda se dotace bude poskytovat
na každou nemovitost i v případě, že bude pro více nemovitostí vybudována jedna ČOV. Pan starosta toto
potvrdil, dotace je určena na každou nemovitost, která bude splňovat podmínky poskytnutí dotace.
Hlasovalo pro: 6 zastupitelů

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

6/ Různé






Pan starosta zastupitele informoval o omezení dopravy v obci z důvodu oprav krajských silnic,
o kontrolních dnech na stavbách a o dalším pokračování prací na opravách komunikací.
Práce na chodníku kolem Mateřské školy dále pokračují bez problémů.
Obec zbudovala ochranný plot kolem dětského hřiště na Michovce.
Pan Mašek se dotázal na zabezpečení Mateřské školy před vloupáním. Pan starosta zastupitele
informoval o vloupání do MŠ a Kulturního domu s tím, že do MŠ bude firmou Elektroprofit - CZ s.r.o.
instalováno zabezpečovací zařízení.
Pan Holub chtěl vědět, jak je možné zamezit občanům popíjení alkoholických nápojů v prostorách
autobusové čekárny. Obec tento problém konzultovala s Policií ČR, některé obce mají veřejnou
vyhláškou určené, že na veřejných prostorách není povoleno požívat alkoholické nápoje, avšak je to
v podstatě pro obce neřešitelný problém.

Na dnešní zasedání zastupitelstva obce dorazili občané Vrátu s následujícími otázkami a problémy:
 Na Vrát jezdila pojízdná prodejna potravin. V současné době prodejna potravin již na Vrát nezajíždí a
občané chtěli vědět, jestli je možné, aby obec tuto službu zabezpečila. Pan starosta občany Vrátu
informoval o skutečnosti, že pojízdnou prodejnu provozuje soukromá osoba, obec nemá
na provozovatele žádný kontakt.
 Po dobu oprav komunikace je omezená autobusová doprava na Vrát a platí výlukový jízdní řád.
Po ukončení oprav se autobusová doprava vrátí do původního stavu.











Komunikace v úseku Prosíčka – křižovatka na Malou Skálu je ve velmi špatném stavu. Pan starosta
občany Vrátu informoval, že pro tento úsek komunikace není v letošním roce plánovaná celoplošná
oprava.
Občané Vrátu projevili starost nad tím, co bude zbudováno místo objektu kravína. Dle územního
plánu a platné projektové dokumentace by na místě bývalého kravína mělo být vybudováno sociální
centrum. Na jaře se byli na obec představit jednatelé firmy, která bude centrum budovat s tím, že
budou žádat obec o schválení přepracovaného projektu. Od této schůzky se nikdo z jednatelů
neozval.
Projektové práce na vodovodu na Vrát byly dočasně zastaveny. Nejsou dosud dořešeny majetkové
poměry – souhlasy vlastníků. Po zjištění nových skutečností stran tohoto projektu bude podána
zastupitelům a občanům aktuální informace.
Další dotaz občanů Vrátu se týkal vodárny na Vrátě. Občané chtěli vědět, zda někdo kontroluje stav
vodárenského zařízení. O toto zařízení se stará Severočeská vodárenská společnost a.s.
Spodní cesta na Mudálov je neprůjezdná a neprůchozí z důvodu vegetace. Cesta je obecní, pan
starosta provede místní šetření a cesta bude zprůchodněna. Nejprve je však potřeba nechat pozemek
zaměřit. Starosta objedná na SPÚ vytýčení, které je v rámci provedených KoPÚ zdarma.
Plné kontejnery na sklo nejsou vyvezeny. Obec zaurguje odvoz skla.
Občané nahlásili lavičku na Mudálově, která je nepoužitelná a potřebovala by opravit. Lavička bude
opravena, aby mohla být využívána.

Podklady ke všem bodům jednání zastupitelé obdrželi v příloze pozvánky na zasedání zastupitelstva, zaslané
elektronickou poštou.
Pan starosta dnešní zasedání ukončil v 19:15 hodin.

Bohumil Paldus
1. ověřovatel

Petr Bína
2. ověřovatel

Jindřich Kvapil
starosta obce

