Obec Koberovy, Koberovy 102, 468 22 Železný Brod

ZÁPIS

z 9. zasedání Zastupitelstva obce Koberovy
konaného dne 27. 1. 2020
Místo:
Přítomni:

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

Omluveni:
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 Tomáše Maška a pana Karla Kořínka.
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. 8
2.

Rozpočet Obce Koberovy na r. 2020

3.

Žádost o dotaci na výstavbu domovních ČOV

4.

Směrnice sociálního fondu Obce Koberovy

5.

Různé

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Program zasedání byl schválen.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

1/ Kontrola usnesení
Zastupitelstvo obce zkontrolovalo usnesení č. 8 ze dne 10. 12. 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/ Rozpočet Obce Koberovy na rok 2020
Návrh rozpočtu na rok 2020 byl zveřejněn na úřední desce dne 10. 1. 2020. Pan starosta přítomné podrobně
seznámil s návrhem rozpočtu obce na rok 2020. Výdaje na plánované akce v roce 2020 jsou v návrhu součástí
jednotlivých paragrafů. Pan starosta navrhl doplnit návrh rozpočtu na rok 2020 o navýšení příjmové
i výdajové části v určitých paragrafech – jedná se o výši daňové povinnosti obce, navýšení výdajů
plánovaných na přestavbu hospodářského pavilonu MŠ a výdajů na opravu kulturního domu a výdaje
na pořízení měřiče rychlosti na komunikaci směrem od Železného Brodu.
Po navržených změnách schválili zastupitelé rozpočet obce na rok 2020 v celkové výši příjmů 16,737.700,- Kč
a v celkové výši výdajů 16,885.000,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude dofinancován z finanční rezervy
na bankovním účtu obce.
V souvislosti s výdaji na akci přestavby hospodářského pavilonu MŠ požádal pan Brunclík o reference
společnosti, která bude přestavbu realizovat. Pan starosta seznámil zastupitele s referencemi společnosti
DKK STAV s.r.o.

Usnesení č. 9 bod 1
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje rozpočet obce na rok 2020. Rozpočet je schválen jako schodkový a
obsahuje předpokládané příjmy ve výši 16,737.700,- Kč, plánované výdaje ve výši 16.885.000,- Kč a
financování ve výši 147.300,- Kč.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
(hlasování se zdržel pan Jaroslav Cvrček)
Usnesení bylo přijato.

Zdrželi se: 1 zastupitel

 Usnesení k pověření starosty
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. 9 bod 2
Zastupitelstvo obce Koberovy pověřuje starostu obce pro rozpočtové změny k rozpočtům na volební období
2020 – 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 2020 - 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
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Bod 3 byl přesunut na konec jednání z důvodu jeho rozsahu.
4/ Směrnice sociálního fondu Obce Koberovy
Zastupitelé byli seznámeni se směrnicí pro tvorbu, používání a hospodaření se sociálním fondem obce, který
je určen k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb. Směrnice je platná od 1. 1. 2020. Na základě
směrnice mají nárok na příspěvky mimo zaměstnanců obce i uvolnění zastupitelé, tyto však musí být
schváleny v zastupitelstvu obce.
Pan Plíhal navrhl doplnit směrnici o příspěvek na penzijní připojištění.
Usnesení č. 9 bod 3
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje doplnění směrnice pro tvorbu, používání a hospodaření
se sociálním fondem obce o příspěvek na penzijní připojištění ve výši 300,- Kč na osobu za měsíc.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Usnesení č. 9 bod 4
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb dle směrnice
č. 1/2020 pro uvolněné zastupitele.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

5/ Různé
 Podání žádosti z POV LK – chodník k lípě
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z POV LK v částce 300.000,- Kč na projekt
„Chodník podél silnice III/28211“.
Usnesení č. 9 bod 5
Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo podání žádosti o dotaci v POV LK v částce 300.000,- Kč na projekt
„Chodník podél silnice III/28211“. Finanční prostředky na vlastní podíl žadatele jsou vyčleněny
ve schváleném rozpočtu Obce Koberovy na r. 2020.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

 Podání žádosti na rozhlednu
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti o podporu v Národním programu podpory
cestovního ruchu v regionech. Jedná se o podporu výstavby rozhledny.
Usnesení č. 9 bod 6
Zastupitelstvo obce Koberovy souhlasí s podáním Žádosti o podporu v Národním programu podpory
cestovního ruchu v regionech a dále s realizací a financováním akce „Rozhledna nad obcí Koberovy“.
Prostředky na financování akce budou zajištěny formou vlastních zdrojů obce.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.






Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Prodejnu potravin v obci převzal nový majitel, který se dostavil na jednání na OÚ, kde byl informován
o právních předpisech České republiky i Obce Koberovy.
Státní pozemkový úřad, krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj vydal Rozhodnutí o schválení
komplexních pozemkových úprav. Proti rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat. Pokud nebude
proti rozhodnutí podáno odvolání, po plynutí odvolací lhůty nabude rozhodnutí právní moci.
Pan starosta zastupitele informoval o pokračujícím stavebním řízení na chodník.
Dne 22. 1. 2020 se sešla komise pro otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku „Mateřská
škola v Koberovech – stavební úpravy hospodářského pavilonu“. Nabídky byly přijaty dvě, obě splnily
stanovené požadavky. Na základě výše cenové nabídky byla jako dodavatel na uvedenou akci vybrána
obchodní firma DKK STAV s.ro., Liberec.

Usnesení č. 9 bod 7
Zastupitelstvo obce Koberovy souhlasí s dodáním služeb na akci „Mateřská škola v Koberovech – stavební
úpravy hospodářského pavilonu“ od firmy DKK STAV s.r.o., IČ: 27349187, se sídlem v Liberci, za cenu
1,813.650,66 Kč s DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Hlasovalo pro: 9 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
(hlasování se zdržel pan Jaroslav Cvrček a pan Roman Brunclík)
Usnesení bylo přijato.


Zdrželi se: 2 zastupitelé

Ke konci ledna 2020 se odhlásili nájemníci z obecního bytu č. 4. Byt bude k dispozici k pronájmu.

3/ Žádosti o dotaci na výstavbu domovních ČOV
Na základě dotačního programu podpory výstavby technické infrastruktury – domovní čistírny odpadních
vod, schváleného zastupitelstvem obce dne 27. 8. 2019, usnesení č. 6, bylo na OÚ Koberovy doručeno 8
zjednodušených žádostí o dotaci z rozpočtu obce.
Jednotlivými žádostmi se zabýval finanční výbor. Zprávu o jednání přednesl pan Tomáš Mašek, kdy představil
jednotlivé žádosti a konstatoval, že finanční výbor neshledal v žádostech neshody s požadovanými
náležitostmi vypsané dotace. Finanční výbor doporučuje všech 8 žádostí o zpracování projektu přijmout.
Žadatelé budou písemně informování o schválení jejich žádostí.
Pan Plíhal se informoval o termínu pro podávání žádostí na poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2020,
který končí 31. 1. 2020.
Usnesení č. 9 bod 8
Na základě doporučení Finančního výboru Zastupitelstvo obce Koberovy přijímá a schvaluje zjednodušené
žádosti (projektový záměr):
a) žadatel
,
b) žadatel
,
c) žadatel
,
d) žadatel
,
e) žadatel
,
f) žadatel
,
,
g) žadatel
,
,
h) žadatel
,
,
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Podklady ke všem bodům jednání zastupitelé obdrželi v elektronické podobě.
Pan starosta dnešní zasedání ukončil v 20:00 hodin.

Tomáš Mašek
1. ověřovatel
Karel Kořínek
2. ověřovatel

Jindřich Kvapil
starosta obce

