Obec Koberovy, Koberovy 102, 468 22 Železný Brod

ZÁPIS
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Koberovy
konaného dne 8. 10. 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

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 Tomáše Maška. 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. 6
2.

Smlouva o smlouvě budoucí - darovací

3.

Finanční příspěvek pro Hospic sv. Zdislavy

4.

Různé

Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Program zasedání byl schválen.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

1/ Kontrola usnesení
Zastupitelstvo obce zkontrolovalo usnesení č. 6 ze dne 27. 8. 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/ Smlouva o smlouvě budoucí - darovací
Zastupitelé obce projednali a schválili smlouvu o smlouvě budoucí darovací s Libereckým krajem.
Předmětem smlouvy je darování části p.p.č. 3412/1 o předpokládané výměře 1m2 a části p.p.č. 3412/2
o předpokládané výměře 164m2. Oba pozemky v k.ú. Koberovy jsou v majetku Libereckého kraje.
Na předmětných částech pozemků bude vybudován chodník podél silnice ev.č. III/28211, IV. etapa.
Zastupitelé obce pověřují starostu k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 7/1
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí darovací s Libereckým krajem.
Předmětem smlouvy je darování části p.p.č. 3412/1, k.ú. Koberovy, o předpokládané výměře 1m2 a části
p.p.č. 3412/2, k.ú. Koberovy, o předpokládané výměře 164m2. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
k podpisu smlouvy.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

3/ Finanční příspěvek pro Hospic sv. Zdislavy
Na Obec Koberovy byla doručena žádost o finanční příspěvek pro Hospic sv. Zdislavy v podobě daru. Výše
daru se odvíjí od počtu obyvatel, částka je 5,- Kč/obyvatele (celková částka daru od obce bude činit 5.130,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. 7/2
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje poskytnutí daru pro Hospic sv. Zdislavy ve výši 5,- Kč/ obyvatele
obce a pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy.
Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

Proti: 0 zastupitelů

Zdržel se: 1 zastupitel

4/ Různé
 Výstavba herní plochy MŠ
Ředitelka Mateřské školy, paní Rutkovská, podala zastupitelům žádost o schválení výstavby
multifunkční herní plochy s povrchem SmartSoft na zahradě Mateřské školy a přiložila cenovou
nabídku od firmy 4soft, s.r.o. z Tanvaldu. V souvislosti s tím zažádala o zařazení finančních prostředků
(výdajů) na tuto realizaci do rozpočtu pro rok 2020. Jedná se o náklady cca 180.000,- Kč, bez zemních
prací.
Usnesení č. 7/3
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje realizaci vybudování multifunkční herní plochy s povrchem
SmartSoft na zahradě Mateřské školy v roce 2020.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů


Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Žádost o dotaci
SDH Koberovy doručil na Obec Koberovy žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši
40.000,- Kč na provoz hasičské klubovny, na materiál a na hasičský ples. Zastupitelé žádost projednali
a schválili poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 40.000,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu
k podpisu veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 7/4
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu obce ve výši
40.000,- Kč pro SDH Koberovy a pověřuje starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy.




Pan starosta zastupitele informoval o zaslané žádosti na Státní pozemkový úřad o vytyčení vlastnické
hranice pozemku. Jedná se o obecní cestu na Mudálov. Dle sdělení SPÚ bude požadovaná hranice
pozemku vytyčena zdarma v rámci provedených KoPÚ do poloviny roku 2020.
Na Obec Koberovy byla doručena pozvánka na závěrečné jednání komplexních pozemkových úprav
v katastrálním území Koberovy, která se koná ve středu 9. 10. 2019 od 16.00 hodin.
Rozpočtové opatření č. 10/2019
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 10 ve smyslu navýšení výdajů
o 106.000,- Kč. Celkové příjmy rozpočtu činí po schváleném Rozpočtovém opatření 21,538.322,90 Kč
a celkové výdaje činí 21,069.402,90 Kč.

Usnesení č. 7/5
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2019 ve smyslu navýšení výdajové části
o 106.000,- Kč.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů












Pan starosta zastupitele informoval o probíhajícím programu podpory technické infrastruktury –
výstavba domácích ČOV. Na Obec Koberovy byly k dnešnímu dni doručeny tři zjednodušené žádosti.
Žádosti budou předány finančnímu výboru k projednání.
Zastupitelé byli informováni o průběhu realizace nákupu nového hasičského auta. Auto by mělo být
dodáno v listopadu. Faktura bude vystavena až po dokončení a dodání auta. Poté uvolní Ministerstvo
vnitra prostředky na dotaci. Liberecký kraj již prostředky uvolnil.
V souvislosti s dokončením opravy silnice č. II/282 v Koberovech (směr Železný Brod) bude 21. 10. a
22. 10. 2019 provedena úplná uzavírka uvedené komunikace. Stavební činnost na křižovatce silnic
č. II/282 a III/28213 bude probíhat v jiném termínu. Informace o uzavírce byla vyvěšena na webu
obce a v kabelové televizi.
Do Mateřské školy bylo instalováno zabezpečovací zařízení. Výměny poškozených dveří v MŠ
Koberovy a KD Kobery po vloupání, byly proplaceny pojišťovnou.
Dosud není dokončeno zateplení Kulturního domu z důvodu nezajištění dodavatele na tyto práce.
Akce se přesune na r. 2020.
V Mateřské škole bude v příštím roce probíhat rekonstrukce kuchyně. Byla oslovena firma Profes
Projekt, spol. s r. o., která vypracuje projekt včetně položkového rozpočtu. Během prosince 2019
bude vyhlášena veřejná zakázka na realizaci rekonstrukce.
Pan Plíhal se dotázal na řešení osvětlení přechodu pro chodce u obchodu. Na tuto akci byla
vypracována projektová dokumentace. Bude podána žádost na stavební úřad o povolení této stavby.
Předpokládané náklady činí cca 190 tis. Kč.
Rozhledna
Zastupitelé projednali a schválili realizaci zpracování žádosti o dotaci na stavbu rozhledny dotační
kanceláří dle předložené nabídky.

Usnesení č. 7/6
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje realizaci zpracování žádosti o dotaci na stavbu rozhledny.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů










Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Uschlé třešně u cesty na Michovce budou realizační firmou v rámci záruky přesazeny novými stromy.
Pana Kořínka informovali obyvatelé, že na Michovku nezajíždí ranní autobus, tak jako dříve. Pan
starosta s panem Kořínkem prověří jízdní řády.
Pan Kořínek navrhl, aby na kontejnery na Michovce byly vyrobeny krycí kóje, aby kontejnery na odpad
nehyzdily vzhled obce. Zastupitelé jednali i o dalších místech, kde by bylo vhodné skrýt kontejnery
na odpad (Vrát). Bude zohledněno při návrhu rozpočtu obce na r. 2020. Rovněž byla diskutována
možnost přesunu vývěsky na Michovce k autobusové zastávce, případně pořízení turistické mapy a
zřízení odpočinkového místa.
Dále občané Michovky opět projevili obavy o bezpečnosti skály u zastávky. Pan Cvrček zastupitele
informoval, že problém by měl být v nejbližší době vyřešen.
Pan Brunclík na jednání otevřel otázku znečišťování komunikace při výjezdu ze skládky ve vlastnictví
Města Železný Brod pod obcí Koberovy. Nákladní auta pojíždějí před vjezdem na komunikaci bahnem,
které na kolech vyvážejí na silnici. Ta se pak stává nebezpečná pro další motorová vozidla. Obec
Koberovy zašle na Město Železný Brod podnět na vytvoření čistící zóny při výjezdu ze skládky.
Pan Plíhal upozornil na nevhodnost a nedůstojnost vyvěšování oznámení o úmrtí občana na vývěsní
plochy mezi reklamní plakáty. Zastupitelé se dohodli, že na vývěsních tabulích bude pro tyto účely
vymezena označená plocha, kde nebude možné vyvěšovat reklamní plakáty.
Zastupitelé diskutovali o problému vysedávání a popíjení alkoholických nápojů v prostorách
autobusové čekárny. Jedná se především o jednoho občana obce, který tuto činnost provozuje
pravidelně. Pan starosta zjistí, jaké jsou možnosti obce pomoci tomuto občanovi, aby nebyl
ze společenských i osobních důvodů nucen k takové činnosti.

Podklady ke všem bodům jednání zastupitelé obdrželi v příloze pozvánky na zasedání zastupitelstva, zaslané
elektronickou poštou.
Pan starosta dnešní zasedání ukončil v 20:30 hodin.

Jiří Plíhal
1. ověřovatel

Tomáš Mašek
2. ověřovatel

Jindřich Kvapil
starosta obce

