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Přítomno:
Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:

Zápis č.9./2011
ze zasedání zastupitelstva obce Kunratice u Cvikova
konaného dne 20.4.2011
10 členů zastupitelstva obce
p.Haman
0
p.Urbánek, Louda, Třísko J, p.Mocová, Kubíčková, Holubová, Hroch a manž.Binkovi

Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:

p.Třísko, Bc.Hradiská
p.Iwanejko, p.Kettner

Program:
1. Stavební dozor pro opravu mostu a komunikací
2. Projednání zápisu a usnesení ze zasedání ZO č.8/2011
3. Návrh na dodatek k OZV č.5/2009 o svozu TKO
4. a)Výběrová komise pro stavební úpravy v ZŠ
b) Převedení hospodářského výsledku
5. Dodávka s montáží pružinové houpačky na dětské hřiště
6. Zpráva likvidační komise
7. Volba předsedy SPOZ
8. Zvolení povodňové komise
9. Vedení sítě O2 na hořením konci obce
10. Žádosti: a) p.Kubíček – prominutí poplatku za svoz TKO
b) p.Kubíček – příspěvek na vybudovaní ČOV
c) p.Živný – odkoupení části pozemku
11. Prezentace obce
12. Diskuze: zodpovězení dotazu p.Třísky – evidence mikrovlnek
13. Přednesení návrhu usnesení
14. Závěr
Návrh: k opravě programu: p.Třísko – změna znění bodu 3. na :
Bod 3. Schválení návrhu nové OZV č.1/2011 o svozu TKO
Předsedající souhlasí se změnou původního znění bodu 3.
Hlasování
Ad1)

9–0–2

Po široké diskuzi a upřesnění pojmů, (stavební dozor a technický dozor) a k otázce, zda
má obec jako investor ( 90% dotace + 10% vlastní prostředky) na opravy mostu
a komunikace (u čp.112), povinnost zajistit externí technický dozor.
Nebylo dosaženo shody a byla provedena dvě hlasování:
V průběhu projednávání tohoto bodu bylo na návrh p.Hamanové, hlasováno o vyloučení připomínek veřejnosti,
k jednotlivým bodům programu.
Dle jejího návrhu se veřejnost může k jednotlivým bodům vyjadřovat až v diskuzi.
Hlasování
7 – 2 (Pavlus,Třísko) - 2
Návrh Minařík ml.: Odložit bod programu na mimořádné zasedání na den 22.4.2011 v 18,oo hod.
Hlasování:
9–0-2
Návrh byl přijat.

Ad2)

Navrženy tyto opravy zápisu č.8/2011:
oprava č.1 - p.Kettner
v bodě ad3) nahradit … je možné, aby kdokoliv zajistil
zněním …. dejte mi 5.000,- a já vám ho přivedu
oprava č.2 - p.Minařík st.

v bodě ad7) vypustit slovo … přípravy

oprava č.3 - p.Kettner

v bodě ad12) nahradit větu: Kontrola bez……. opatření.
větou: Kontrola provedena bez závad.

oprava č.4 - p.Kettner

v bodě ad20) doplnit úvodní větu: Jedná se o opravu náhonu
u RD p.Vondráčka a p.Bechyněho.
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oprava č.5 - p.Třísko

Oprava č.6 - p.Kettner
oprava č.7 - p.Minařík ml.

v bodě ad15) doplnit větu za poslední větou před hlasováním
- p.Minařík předložit k nahlédnutí projektovou
dokumentaci, a po připomínce p.Třísky
o nesrovnalostech v dokumentaci sdělil, že se jedná
pouze o dokumentaci k vyřízení stavebního povolení.
v bodě ad22) doplnit ..v průběhu diskuze se omluvil a odešel
p.Kettner
Vyjadřuje námitku k tendenčnosti zápisu ze zasedání ZO č.8/2011. Znění
zápisu neodpovídá skutečnosti, zapisovatel se dopouští nepřesných
a zkreslených formulací, které ve svém důsledku vedou k ovlivnění názoru
veřejnosti.

Starosta p.Minařík navrhuje, aby konečné znění zápisů ZO bylo veřejně vyvěšováno
a uveřejněno na WEB stránky obce, až po odsouhlasení ověřovateli a opatřeno podpisem
starosty a místostarosty.
Hlasování
10 – 0 – 1
Ad3)

Ad4)

K návrhu Obecně závazné vyhlášky č.1/2011 o svozu TKO nebylo připomínek.
Navrženo: schválit OZV v navrženém znění.
Hlasování
OZV č.1/2011 byla schválena.

9–0–2

a) Předsedající podává návrh na ustanovení výběrové komise pro výběr dodavatele, pro úpravu půdních
prostor v ZŠ. Informuje, že sice nebyla potvrzena dotace na tuto akci, ale třeba mít tuto akci i po této stránce
připravenou, aby mohla být případná rekonstrukce provedena tak,aby skončila do konce letních prázdnin.
Do výběrové komise byli navržení: p.Třísko, p.Iwanejko a p.Tima
Hlasování
9–0–2
Výběrová komise byla v navrženém složení schválena.
b) ZŠ+MŠ žádá o souhlas k převedení finančních prostředků z roku 2010 do rezervního
fondu, se záměrem nakoupení dalšího vybavení školního dětského hřiště u MŠ.
Návrh na hlasování: schválit převedení fin.prostředků z r.2010 do rezev. fondu 2011
Hlasování
9–0–2

Ad5)

Starosta na základě požadavku veřejnosti (rodičů) navrhuje, doplnit dětské hřiště
(za obchodem) a zakoupit pružinovou houpačku v ceně 12.460,- Kč.
Po širší diskuzi předsedající navrhuje, odložit tento bod na období konce června.
Hlasování

9–0–2

Ad6)

Při projednávání tohoto bodu došlo k upřesnění požadavku na úpravu zprávy inventarizační
komise a dokončení likvidace navrženého materiálu.
Dodatečně byl předložen doklad o odprodeji Kotle na tuhá paliva Typ ATMOS, a fyzicky předložena travní
sekačka. Tyto dvě věci nebyly při řádné inventuře předloženy.
Likvidace a konečné zprávy inventarizační a likvidační komise budou odloženy
a předloženy po likvidaci navrženého materiálu.

Ad7)

Obsazení předsedy SPOZ, byly z řad zastupitelů navrženy p.Myšková a p.Ondráčková.
Protože, ani jedna z navržených se nedostavila osobně a nemohly vyjádřit svůj
souhlas a přijmout tuto funkci, je tento bod odložen na příští jednání ZO.
Výše navržené kandidátky se dostaví osobně, nebo zašlou své písemné vyjádření.
Hlasování
9–0-2
Ustavení nové povodňové komise je navrženo z důvodu poznatků a změn od posledních povodní.
Navrženo: p.Hradiská, p.Hamanová, p.Pavlus, p.Třísko, Mgr.Minařík.
předseda povodňové komise starosta p.Minařík st.
Hlasování
9–0–2

Ad8)
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Ad9)

ZO bylo seznámeno se situací, přeložení pevné telefonní sítě O2, v rámci rekonstrukce
vedení NN a uložení tohoto vedení do zemních kabelů. K tomuto bodu jednání byla předána petice
občanů,kterých se tato záležitost týká.
Je zdůrazněno, že v této části obce je možné užívat sítě O2 (pevný telefon,internet
a TV), jen pomocí kabelu.
Po širší diskuzi za účasti členů zastupitelstva a veřejnosti (p.Kubíčková, p,Holubová),
bylo navrženo, že starosta provede dotaz u firmy Telefónika O2 (p.Kapras), případně se
bude informovat na její koordinaci v ČEZ Česká Lípa.
Z těchto důvodů se projednávaný bod odkládá na příští jednáníZO.
Hlasování
9–0-2

Ad10)

a)

Projednán odložený bod jednání minulého zastupitelstva – prominutí poplatku
za odvoz TKO – p.Kubíček. Nebyly předloženy požadované doklady o jiné likvidaci
TKO.
Návrh p.Pavlus: zamítnout původní žádost o odpuštění poplatků za svoz TKO
Hlasování
9–0–2
Návrh:Mgr Minaříka - doporučuje, na základě skutečnosti, že odvoz TKO
od p.Kubíčka nelze technicky zajisti a navrhuje proto snížit poplatek na částku 250,- Kč
na rok 2011
Hlasování
9–0–2

b)

Komise ŽP na základě přezkoumání podkladů pro vybudovanou ČOV u RD
p.Kubíčka doporučuje schválit původní žádost o příspěvek z prostředků obce
ve výši 15.000,- Kč.
Hlasování

Ad11)

9–0–2

c)

p.Živný – žádá o odkoupení části pozemku (viz.žádost) p.p.č.3190/2.
Po seznámení se zněním žádosti je navrženo, žádost odložit do předložení úředně ověřených dokladů
na které se žádost odvolává.
Hlasování
9–0-2

d)

Manž.Binkovi žádají o spoluúčast obce na financování vodovodní přípojky
k pozemku p.p.č. 372/1, 2972/2, 2913/5, 3192/1, 2915/1 a st.p.214. Po seznámení se žádostí a
předpokládané plánované trasy prodloužení vodovodní přípojky, podali vysvětlení osobně manželé
Binkovi.
Délka předpokládaného prodlouženi by byla cca 267m. Předpokládané náklady na výstavbu vodovodní
přípojky by byly cca 400.000,- Kč.
Po široké diskuzi, ve které byly vysvětleny žadatelům podmínky a záměry obce pro případnou
spoluúčast na spolufinancování sítí k RD, do které se zapojili všichni zúčastnění, byl učiněn konečný
závěr a podán návrh na usnesení:
Žádosti na spolufinancování vodovodní přípojky nevyhovět.
Hlasování
9–0–2
Žádost byla zamítnuta

Firma PIP s.r.o. Hradec Králové nabízí prezentaci obce v informační mapě pro turistické
oblasti Jizerské a Lužické hory. Požadovaný poplatek za prezentaci, by činil cca 15.000,- Kč
Návrh na hlasování: souhlasit s nabídkou prezentace
Hlasování
0–9–2
Návrh nebyl přijat.
Ad12) Diskuze: -

p.Minařík odpovídá na dotaz z minulého ZO a upřesňuje, že jako dar pro postižené
povodněmi bylo předáno celkem 5 ks mikrovlnek. Sděluje, že p.Králová mylně informovala
p.Třísku o celkovém počtu mikrovlnek (6)
p.Minařík st. zajistí, že tento 1 ks mikrovlnky bude zapsán dodatečně do
evidence majetku obce.
- p.Hanáková dotaz k p.Třískovi J. – ke znění článku ve Zpravodaji a žádá vysvětlení
proč byl použit tento způsob formulace
- Mgr.Minařík – upozorňuje na vyvarování se hrubých chyb ve Zpravodaji
- Mgr.Minařík – má dotaz k p.Třískovi – proč nebyl osloven k zodpovězení
společné otázky pro zastupitele.
p.Třísko – odpovídá, že vzhledem k tomu, že k jeho jmenování došlo až 30.3.
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byla už tato dotazovací anketa uzavřena, ale v příštím zpravodaji dostane
prostor vyjádřit se k této společné otázce.
- Mgr.Minařík – konstatuje, že ve zpravodaji byla opomenuta propagace
divadelního představení pro děti
p.Třísko konstatuje, že redakce neobdržela žádný návrh na propagaci
této akce
- p.Kettner – má názor, že ve Zpravodaji byly uvedeny ze 70% zprávy, které
se netýkaly samotné obce. Současně žádá, aby redakční rada byla
schválena ZO. Dále uvádí, že dle jeho názoru byly ve Zpravodaji uvedeny
lživé informace.Po dotazu p.Třísky jaké? Uvádí jako příklad informaci o
pořádání „Čarodějnic“ a mylně uvedeno, že byla zima na maškarním
plese dětí, kterou, dle jeho názoru, zavinil pořadatel akce.
- p.Urbánek – dotaz zda je příští mimořádné zasedání ZO veřejné.
Odpovídá starosta, každé zasedání ZO je veřejné
- k sítím O2, žádá o podání přesnějších informací, jaké bude
konečné řešení telefonní sítě a zda by p.Mocová mohla podat
informaci k rozšíření bezdrátového signálu pro internet
- p.Mocová - seznamuje ZO a veřejnost se současným stavem možnosti
rozšíření signálu pro internet a žádá, zda je možné získat od OÚ přesnější
informace k současné akci přeložky NN sítě a části, která se týká sítě O2.
Starosta p.Minařík je ochoten, při získání nových informací, poskytnout je
p.Mocové.
- p.Hroch – doplňuje informace, pro možnosti rozšiřování bezdrátové sítě
internetu pro tuto část obce
- p.Urbánek upozorňuje, na stav bývalého náhonu v horní části obce, který
potřebuje alespoň minimální údržbu, kterou je ochoten provést svépomocí,
ale žádá o materiální výpomoc.
p.Minařík, p.Iwanejko a p.Tima společně prověří skutečný stav náhonu
a navrhnou za jakých podmínek a pomoci OÚ, se oprava provede.
-

Ad13)

p.Pavlus – má dotaz, jaký má názor ZO na možnost umístění soukromé inzerce do
Zpravodaje místních podnikatelů a řemeslníků.
Do této diskuze se zapojili Mgr.Minařík a p.Třísko a je domluveno,
že konkrétní návrh na případnou a jejich grafickou úpravu, rozsah
a odsouhlasení výše nákladu za vydání jednoho čísla
Zpravodaje, připraví p.Třísko na příští zasedání ZO.

Návrh na usnesení byl souhrnně a odsouhlasen jedním hlasováním
Hlasování 10 – 0 – 1
Návrh na usnesení byl schválen.

Zapsáno a skončeno dne 20.4.2011 ve 23,oo hodin
Ověřovatelé:

Třísko Sta.
………………..…………………..

Za obecní úřad

Hanáková Marie – místostarosta

………..……………..……………..
Zapsal: Pavlus Milan

Bc.Hradiská Kat.
…….. ………………………………
Minařík Karel – starosta

…………………………………….

