Občasník občanů a přátel Sosnové

Listopad 2022

USNESENÍ

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
Sosnová konaného dne 17.10.2022 od 16:00 hod
v zasedací místnosti OÚ
1/A Zastupitelstvo obce Sosnová neschvaluje
doplnění bodu programu o – „Představení kandidátů
na starostu a jeho priorit“.
1/B Zastupitelstvo obce schválilo program jednání.
1/C Zastupitelstvo obce Sosnová schvaluje volbu
jednoho místostarosty.
1/D Zastupitelstvo obce Sosnová v souladu s § 84
odst. 2 písm.k) zákona o obcích určuje, že pro
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn.
1/E Zastupitelstvo obce Sosnová schvaluje veřejný
způsob volby starosty, místostarosty a ostatních
členů rady obce.
1/F Zastupitelstvo obce Sosnová volí starostu obce
p. Josefa Gorčíka.
1/G Zastupitelstvo obce Sosnová volí místostarostu
obce p. Ondřeje Ritschela.
1/H Zastupitelstvo obce Sosnová volí tři členy rady
obce: MVDr. Martina Russe, Petra Vovse, Ing.
Miloše Pátru.
1/I Zastupitelstvo obce Sosnová zřizuje finanční
výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
1/J Zastupitelstvo obce Sosnová volí předsedu
finančního výboru Bc. Nikolu Gorčíkovou.
1/K Zastupitelstvo obce Sosnová volí předsedu
kontrolního výboru Bc. Lenku Ondřejkovou.
1/L Zastupitelstvo obce Sosnová stanoví odměnu za
výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 800,--Kč za měsíc. Odměna bude
poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a
v případě náhradníka ode dne prvního zasedání
zastupitelstva , jehož se zúčastnil.
1/M Zastupitelstvo obce Sosnová v souladu s §74 a
§84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva obce od
17.10.2022 takto:

místostarosta
člen rady
předseda výboru nebo komise

14.600,--Kč
3.200,--Kč
1.600,--Kč

1/N Zastupitelstvo obce Sosnová v souladu s §74
odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při souběhu
výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za
výkon funkce, za niž podle rozhodnutí
zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostátá první povolební vydání
našeho měsíčníku Sosnováček. Dovolte mi , abych
se Vám při této příležitosti krátce představil.
V rámci předvolebních schůzek jsem se často
setkával s dotazem: „Pepo, proč kandiduješ na
pozici starosty?“. Odpověď je jednoduchá. V obci
žiji 55 let, žije se mi zde dobře a mám samozřejmě
zájem na dalším rozvoji. To lze nejlépe realizovat
z pozice starosty.
Nejedná se o mé první volební období, kdy se do
práce
obecního
zastupitelstva
zapojuji.
V zastupitelstvu jsem pracoval v letech 1998 –
2014, z toho čtyři roky jako radní. Při své práci
jsem připraven využít veškerých zkušeností, které
jsem získal po dobu 30 let podnikání v oblasti
stavebnictví, elektromontážních prací a správy a
údržby budov.
Podnikání mě naučilo, že skutečného úspěchu lze
dosáhnout pouze, když všichni pracují jako tým,
který má společné cíle pro jejichž dosažení je
ochoten tvrdě pracovat. Chceme mít opravené
komunikace, využívat sportovní a kulturní zařízení.
Potkávat se, mít zajištěnou dopravu, likvidaci
odpadů, funkční veřejnou knihovnu, školku apod.
Dovolte mi, abych především poděkoval za práci
předchozích zastupitelů obce v čele s paní
starostkou Jindřiškou Halasníkovou.
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Vážení spoluobčané, jako starosta obce se na Vás
obracím s prosbou a zároveň s výzvou o Vaši
spolupráci na připravovaných aktivitách. Vaše
názory a připomínky mají velkou hodnotu při
rozhodování o budoucí podobě obce.
Josef Gorčík
starosta obce Sosnová

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ
ÚPLNÉ UZAVŘENÍ SILNICE I/9 Z DŮVODU
VÝSTAVBY LÁVKY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY
( LOKALITA U KOLA SMĚR SVÁROV
V ČESKÉ LÍPĚ)
19.11. 2022 (sobota)
10.12. 2022 (sobota)

USNESENÍ

z řádného zasedání zastupitelstva obce Sosnová
konaného dne 31.10.2022 od 17:00 hod v zasedací
místnosti OÚ
Zastupitelstvo obce schválilo:
2/A - program jednání
2/B - rozpočtové opatření č. 4/2022.
2/C - uzavření smlouvy na Dopravní obslužnost s
LK č. OLP/3595/2022 na období 2023.
2/D - uzavření smlouvy s firmou Marius Pedersen
a.s. na „Sběr, svoz, využití a odstranění
komunálního odpadu pro obec Sosnová“.
2/E - uzavření „Smlouvy o poskytování služeb
(sběrný dvůr)“ s firmou Marius Pedersen a.s.
2/F - členy finančního výboru p. J. Halasníkovou a
p. E. Vranou.
2/G - členy kontrolního výboru Ing. J. Lišku a p. D.
Staňkovou.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
2/H - členy kontrolního výboru Ing. J. Lišku a Ing.
J. Kladníčka.

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
Pozice: údržba a úklid veřejných prostranství +
sekání trávy + úklid sněhu v celé obci
Nástup: dle dohody, nejlépe ihned
Úvazek: max. 4 až 6 hod. denně
Více informací poskytne obecní úřad v Sosnové.

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ

Dne 28.11.2022 již
brzy ráno od 6:00 hodin
proběhne při
pravidelném svozu
komunálního odpadu
výměna nádob. Žádáme
všechny občany, aby
vyndali nádoby, i když
nebudou naplněné,
protože dojde k jejich
výměně.
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SETKÁNÍ SENIORŮ

Ve středu 30.11.2022 od 14:00 hod v kulturním
domě Sosnová, k tanci a poslechu bude hrát Zdeněk
Kotyšev.
Prosincové „Setkání seniorů“ bude 21.12.2022

přepravním prostředkem, mějme na paměti, že pro
nás může znamenat velké nebezpečí. A jak si
ochránit zdraví a život před nežádoucími účinky
uniklých nebezpečných látek?
Hasiči radí:
•
•

HASIČI RADÍ OBČANŮM

•

Únik nebezpečné látky: Jak se před ním
ochránit?

•

K místu úniku nebezpečné látky se
nikdy nepřibližujte.
Opusťte co nejrychleji nebezpečný
prostor (místo úniku a závětrný prostor)
směrem proti větru či kolmo na směr
přízemního větru.
Chraňte si dýchací cesty přiložením
kapesníku nebo části oděvu na ústa a
nos, je- li možnost zvlhčete ho.
Zachovejte klid a rozvahu, zbytečně
nepobíhejte a nenamáhejte se. Ukryjte se
v budově, ve vyšších patrech a na
odvrácené straně od místa nehody.

autor: plk. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Skoro každý z nás je řidičem, a pokud ne, tak
spolucestujícím. Určitě jste si v provozu na
pozemních komunikacích všimli, že některé
přepravní prostředky jsou označeny oranžovou
tabulkou. Zamysleli jste se někdy nad tím, co to
znamená a jaký význam to pro nás může mít? Ve
zkratce vysvětlíme.
Jedná se o označování nebezpečných látek v silniční
a železniční přepravě, které se řídí mezinárodními
dohodami. Oranžová tabulka ve velikosti 40x30cm,
rozdělená na dvě části uvádí číselné kódy, tzv.
Kemler kód nahoře a UN kód dole. Kemler kód
určuje, jaké nebezpečí nám od přepravované látky
hrozí a je složen ze dvou nebo tří čísel od 2 do 9 a
někdy je doplněn písmenem X. Pokud jsou čísla
zdvojená či ztrojená, znamená to stupňování
nebezpečí (např. 3 – hořlavá kapalina, 33 – lehce
hořlavá kapalina). Spodní část tabulky - UN kód,
uvádí zpravidla čtyřmístné přidělené číslo
převážené látky, které lze v případě potřeby nalézt
ve speciální databázi. Jaké z toho plyne poučení?
Vždy, když se setkáme s takto označeným

ČEZ – PORUCHY(elektrika)
800 850 860
SČVK – PORUCHY(kanalizace, voda) 840 111 111
PLYN – PORUCHY
1239
POLICIE -OBVODNÍ ODD. Č.LÍPA
974 471 760
NEMOCNICE POHOTOVOST
- DĚTSKÁ
- DOSPĚLÍ

Starosta obce
Lesní hospodář-Ing.Kreisinger

487 954 520
487 954 184
724 179 753
602 189 523

KNIHOVNA

Výpůjční doba knihovny:
pondělí od 15,00 hod do 17,00 hod
Nové knihy:
Slepičí polévka pro duši – Canfield Jack
Temné hodiny – Connelly Michael
Tanec mezi vejci – Černohlávková
Dokonalá tma – Fields Helen
Dokonalá kořist – Fields Helen
Najdi mě – Frasier Anne
Neklidná krev – Galbraith Robert
Lepší být mrtvý – Child Lee
Nepříliš šťastná rodina – Lapeňa Shari
Babičky na cestě – Leigh Judy
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Vražedná mysl – Marsons Angela
Hotel pod šťastnou hvězdou – Martin Lugand
Noční brána – May Peter
Přítelkyně z kamenné vily – Mayse Frances
Černý korál – Mayne Andrew
Zodpovědně lehkomyslná – Mlynářová Marcela
Palec a selská pýcha - Pospíšilová Jarmila
Vražda s nápovědou – Shepherd
Jedeme na dovolenou – Tučková Kateřina
Špitál – Veselka Josef
Stín ve dveřích – Weaver Tim

ZÁBAVA

N. Bendová – knihovnice

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
4.12.2022 neděle od 14:00 hodin

ZIMNÍ ÚDRŽBA

Vážení spoluobčané, vzhledem k sněhové nadílce,
kterou lze v zimním období očekávat, Vás žádáme,
aby jste v případě sněžení neparkovali na obecních
komunikacích a tím tak umožnili bezproblémovou
zimní údržbu. Tam, kde budou zaparkovaná auta na
obecní komunikaci, nebude údržba provedena.
Upozorňujeme , že traktor se na místo nebude
vracet.
Děkujeme za pochopení.

Vážení občané, po dlouhé době se v obci začali
vyskytovat
bezdomovci.
Pokud
přistihnete
bezdomovce konat protiprávní jednání na území
obce nebo dělání nepořádku, popřípadě nepřípustné
obtěžování našich občanů v rozporu se zákonem
volejte Policii ČR - 158. J. Gorčík - starosta
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