únor 2016

Obèasník obèanù a pøátel Sosnové

POZVÁNKA NA ZO
Všichni obèané jsou
srdeènì zváni na jednání zastupitelstva obce, které se koná
v pondìlí 29. 2. 2016
od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ
v Sosnové. Program
zasedání bude k dispozici na obecní vývìsce na autobusové
zastávce a na OÚ.

JAZZOVÁ FARMA
ZUŠ ÈESKÁ LÍPA
Orchestr ZUŠ v Èeské Lípì - Jazzová Farma - vznikl
v roce 2006.
V jeho repertoáru, jsou obsaženy všechny hudební
styly, které lze v tomto složení hrát. Každoroènì se
úèastní Majálesu a Muzejní noci v Èeské Lípì,
hudebního festivalu Všudybud, Èeskolipských
mìstských slavností. Vystoupení Jazzové farmy
nechybìlo ani na mezinárodním hudebním festivalu
Lípa Musica, kde spolupracovala s klavíristou Petrem
Maláskem. Nesmíme opomenout úèast orchestru
v celostátní soutìži v kategorii jazzových a taneèních
orchestrù.
Dirigent a vedoucím orchestru je trumpetista Aleš
Jungman.
V Sosnové 1. dubna 2016 vystoupí jako host Jazzové
farmy

BIG BAND CL, èeskolipský

swingový a jazzový orchestr založený Josefem
Neèasem v Èeské Lípì roku 1987.
Orchestr se skládá z vynikajících uèitelù hudby
a øeditelù ZUŠ severoèeského kraje doplnìné nìkolika zakládajícími èleny souboru a mladými talentovanými hudebníky.
Big Band CL je poøadatelem mezinárodního swingového festivalu Sjezd swingaøù v Èeské Lípì.
info poskytnul Mgr. Josef Pelz ZUŠ Èeská Lípa
D. Staòková
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SVS

ZAHAJUJE

VODOVODU V

REKONSTRUKCI

SOSNOVÉ

Tisková zpráva
Teplice, 4.února 2016
Severoèeská vodárenská spoleènost
(SVS) zahajuje na
Èeskolipsku další z plánovaných investièních akcí roku 2016 - rekonstrukci
èasto poruchového vodovodu v èásti obce Sosnová.
Ing. Bronislav Špièák, generální øeditel Severoèeské
vodárenské spoleènosti, uvádí: "Obnova majetku je
trvale v centru našeho zájmu. Z letošní èástky na investice 1,27 miliardy korun dáváme témìø 80 %, tj. 992 milionù korun, právì na obnovu vodohospodáøského
majetku spoleènosti. V rámci naší investièní akce bude
v Sosnové zrekonstruován èasto poruchový vodovod
v délce pøes 1200 metrù. Výraznì tím zlepšíme podmínky pro dodávku pitné vody pro pøipojených cca 500
obyvatel."
Více o stavbì:
Stávající vodovodní øad v Sosnové je tvoøen azbestocementovým potrubím prùmìru 150 mm. Vodovod uvedený
do provozu v 70. letech minulého století je ve špatném
technickém stavu - je poruchový a materiál nevyhovuje
standardùm, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. Je
uložený pøevážnì v soukromých pozemcích, což ztìžuje
pøístup pøi opravách, proto pøi rekonstrukci dojde k jeho
vymístìní s prodloužením trasy. Èásteènì v soubìhu
uložená splašková a dešt’ová kanalizace je v dobrém
stavu a výmìnu nevyžaduje.
Orientaèní schéma:

V rámci investièní akce SVS se pro rekonstrukci vodovodu použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu
prùmìru 160, 110, 90 a 63 mm v celkové délce 1241
metrù, z toho 1200 metrù povede po obecních pozemcích, v místní komunikaci s povrchem z asfaltu nebo
betonu èi zámkové dlažby, dalších 41 metrù povede
v krajské asfaltové komunikaci. Souèástí stavby je pøepojení všech 59 stávajících domovních vodovodních
pøípojek na trase. Zrekonstruovaný vodovod bude pøipojen na stávající vodovodní øady. Stavba bude realizována v otevøeném paženém výkopu. Závìrem bude provedena obnova povrchù v rozsahu dotèeném stavbou.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena
pøedáním staveništì 29. ledna 2016. Stavební práce
budou zahájeny v tìchto dnech (v závislosti na klimatických podmínkách) a podle schváleného harmonogramu mají být dokonèeny do 31. srpna 2016.
Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres
Èeská Lípa, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem
21 staveb k obnovì majetku i strategických (vyvolaných
legislativou), a to o celkovém objemu investic 123 milionù
korun bez DPH.
Více o SVS:
Severoèeská vodárenská spoleènost a. s. je moderní,
výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská
spoleènost. Pøevzala za své akcionáøe - 458
severoèeských mìst a obcí - odpovìdnost za zásobování
obyvatelstva pitnou vodou a za odvádìní a likvidaci
komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podøizuje
od svého vzniku v roce 1993 základním principùm:
uplatòuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území,
udržuje sociálnì pøijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaøení a vkládá celý
zisk do obnovy a rozšiøování majetku. Rozsah majetku
SVS na území dvou krajù je v rámci ÈR ojedinìlý:
54 úpraven vody, 998 vodojemù, 8949
km vodovodù (bez pøípojek), 196
èistíren odpadních vod a 3916 km
kanalizace (bez pøípojek). Prioritou
SVS je urychlená obnova stávajícího
infrastrukturního majetku, pøi souèasném naplnìní požadavkù legislativy.
Více informací na www.svs.cz.
Kontakt:
Mgr. Jiøí Hladík
Tiskový mluvèí
Severoèeská vodárenská spoleènost
a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail: jiri.hladik@svs.cz
Zdroj informací o dùležitých uzavírkách:
http://mapa.dopravniinfo.cz

info OÚ v Sosnové
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U S N E S E N Í È. 14/2016 Z ØÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
25. 1. 2016 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

KONANÉHO DNE

14/A ZO schvaluje doplnìní bodu programu è. 8 - Námitky k zápisu è. 13/2015
14/B ZO schvaluje doplnìní bodu programu è. 9 - Zveøejòování zápisù ZO v povolené formì v Sosnováèku.
14/C ZO schvaluje program jednání dle navržených zmìn.
14/D ZO schvaluje smlouvu na Dopravní obslužnost obce Sosnová pro rok 2016.
14/E ZO Sosnová souhlasí se zámìrem transformace pobytového zaøízení pro zdravotnì postižené osoby Domov
Sluneèní dvùr, pøíspìvková organizace realizovaným v rámci projektu "Transformace - Domov Sluneèní dvùr, p.o."
ZO Sosnová souhlasí s plánovanou výstavbou dvou domkù v rámci procesu transformace, každý po 6-ti osobách na
p.p.è. 233, k.ú. Sosnová u Èeské Lípy v majetku Libereckého kraje.
14/F ZO Sosnová v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví mìsíèní odmìny za výkon jednotlivých funkcí neuvolnìným èlenùm ZO s úèinností od 1.2. 2016 takto: místostarosta - 13.165,- Kè, èlen rady - 1.386,Kè, pøedseda výboru nebo komise - 1.130,- Kè, èlen ZO bez dalších funkcí 491,- Kè.
14/G ZO schvaluje uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøemene (služebnosti) pro ÈEZ Distribuce k p.p.è. 248/13
a p.p.è. 248/15, k.ú. Sosnová u Èeské Lípy.
14/H ZO schvaluje uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøemene (služebnosti) pro ÈEZ Distribuce k p.p.è. 33/3, k.ú.
Sosnová u Èeské Lípy.
14/I ZO schvaluje zámìr odprodeje pozemku p.è. 567/56, k.ú. Sosnová u Èeské Lípy.
14/J ZO schvaluje složení kontrolního výboru: pøedseda - Mgr. Jan Miho, èlen - Ing. Petr Milde, èlenka - p. Daniela
Staòková.
14/K ZO neschvaluje úpravu textu námitky è. 1
14/L ZO neschvaluje úpravu textu námitky è. 2
14/M ZO neschvaluje úpravu textu dle námitky è. 3
14/N ZO schvaluje, že bod è. 9 se bude projednávat na nejbližším zasedání ZO.

INFO

OBECNÍHO ÚØADU...

Jedním z bodù programu jednání ZO konaného dne 25. 1. 2016 byly pøipomínky pana Ing. Kladníèka k zápisu
z jednání ZO konaného 16. 12. 2015, konkrétnì k bodu è. 6 - Odvolání èlena rady Ing. Kladníèka a dovolba
nového èlena rady. Na lednovém zasedání ZO byly pøipomínky projednány a zápis è. 13 / 2015 ze dne
16. 12. 2015 byl zastupitelstvem schválen v pùvodním znìní. Proto v tomto èísle Sosnováèku uveøejòujeme
plné znìní pøipomínkovaného bodu è. 6.
6) Odvolání èlena rady Ing. Kladníèka a dovolba nového èlena rady (souèást zápisu è.13/2015 ze dne
16.12.2015)
17,57 pøíchod p. Ritschel
Ing. Kladníèek se odvolal na Jednací øád ZO Sosnová èl. 4 odst. 5 a 6, kde se uvádí, že o navrženém programu obecní úøad informuje nejménì 7 dní pøed konáním zasedání a k projednávanému programu musí být pøedloženy materiály, aby umožòovaly èlenùm ZO komplexnì posoudit problematiku a pøijmout úèinná opatøení. Dále materiály musejí
obsahovat návrh usnesení a zdùvodnìní. Jmenovitì on žádné takové materiály ani zdùvodnìní neobdržel. Pokud má
být nìkdo odvolán musí to být na základì nìèeho konkrétního (napø. krádež). On trvá na dodržování zákona o obcích,
dle jeho názoru jsou jednání ZO vedena nekompetentnì v rozporu se zákonem o obcích. Pøíkladem je minulé zasedání
ZO, kde byly schváleny investièní zámìry navržené zastupiteli a ne radou obce. Zde se jedná o naprosté porušení
zákona o obcích. Starostka odvìtila, že pokud na programu jednání byly investièní zámìry obce pro rok 2016 nevidí
porušení zákona, když je projednáván návrh pøedložený zastupitelem a navíc bez uvolnìní finanèních prostøedkù.
Investièní zámìry byly vždy pøedmìtem diskuse na jednání ZO a návrh rady obce byl vždy upravován.
Ing. Kladníèek dále uvedl, že v § 95 zákona o obcích je jasnì uvedeno jak má vypadat zápis z jednání ZO, aby se
obèané dozvìdìli proè bylo dospìno k pøijatým usnesením. Ing. Kladníèek trvá na zdùvodnìní svého dovolání.
Ing. Charvát uvedl, že diskuse mezi zastupiteli probìhla a výsledkem je doplnìní bodu programu. Ing. Kladníèek
namítl, že diskuse neprobìhla v jednací místnosti, ale kdesi ve stodole nebo na veterinì. MVDr. Russ se ohradil proti
naøèení o konání místa schùzky. Ing. Kladníèek uvedl, že zastupitelé se mohou scházet pouze v jednací místnosti, aby
byl dodržen Jednací øád. Dále uvedl svùj požadavek, aby v zápise bylo uvedeno, že má být odvolán na základì toho,
že požaduje dodržování zákona o obcích a Jednacího øádu. MVDr. Russ se vyjádøil, že se mu nelíbí názor
pokraèování na str. 4
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pokraèování ze str. 3
Ing. Kladníèka, že pokud rada nìco nedoporuèí a nepøedloží do programu jednání ZO, tak se vìc projednávat nebude.
Dle jeho názoru je toto v rozporu se zákonem o obcích a Jednacím øádem ZO. Ing. Kladníèek upozornil, že k zámìru
vybudování železnicí zastávky v Sosnové nebylo pøijato žádné usnesení a není tedy možné, aby se zastupitelstvo
tímto bodem zabývalo. On si není vìdom, že by obdržel dostateèné množství informací k tomu, aby podpoøil tento
investièní zámìr. Ing. Andìl požaduje vyjádøení od ostatních èlenù rady k navrženému bodu programu. Slovo si vzal
pan Janovský, který práci Ing. Kladníèka v radì nemùže zhodnotit, protože se na radì vidí jednou za mìsíc, ale vadí
mu, že je radním na zastupitelstvu oznaèen za lháøe. To je pro nìj dost zásadní dùvod k ukonèení spolupráce.
Ing. Kladníèek uvedl, že pokud k dané vìci není usnesení z rady, tak vìc nebyla projednávána. Dále uvedl, že psal
zápisy z rady a zastupitelstva a vyøešil napø. stížnost p. Jeøalové na obsluhu na setkání dùchodcù. Starostka se ostøe
ohradila proti tomu, že za ní nìkdo psal zápisy a usnesení jak z RO tak ZO. To, že je musela pøedkládat ke kontrole
vyplynulo z èetných pøipomínek Ing. Kladníèka, když mu zápis nebyl obecním úøadem ke kontrole zaslán. Co se týká
øešení obsluhy na setkání dùchodcù, bylo vše øešeno v radì a starostka pøemluvila p. Janovského, aby zatím obsluhu
zajistil. Mgr. Miho se podivil, že najednou rada, starostka a celé zastupitelstvo pracuje špatnì a není dodržován zákon
o obcích. Ing. Kladníèek uvedl, že garantuje, že na dalším zasedání budeme øešit jeho námitky proti tomuto zápisu
a dalším následujícím zápisùm, které budou v kopii zaslány na ministerstvo vnitra. Vznikne napjatá atmosféra,
kdy zastupitelstvo bude øešit pouze jeho námitky a ne plánované úkoly. MVDr. Russ toto oznaèil za veøejnou výhružku.
Ing. Charvát reagoval, že jestli dobøe pochopil, pokud zùstane Ing. Kladníèek v radì, bude vše v poøádku jako doposud. Pokud bude odvolán vše bude negováno. Mgr. Miho doplnil, že zastupitelstvo má fungovat jako jeden celek
a jemu pøipadá, že Ing. Kladníèek pøehlíží zájmy vìtšiny. Paní Staòková uvedla, že jako zastupitelka je zklamaná
z toho, když nemùže na ZO pøednést návrhy nebo pøání obèanù, kteøí jí o toto požádají. Ing. Kladníèek navrhl ukonèit
diskusi. Starostka je udivena, že ještì nebyl zápis napsán a už nyní víme, že k nìmu budou námitky. Zápis je vyhotovován dle zvukové nahrávky a nemùžou v nìm být uvedeny vìty, které na ZO nebyly pøedneseny. Ing. Andìl na
závìr uvedl, k èemu jsou urèeni ovìøovatelé zápisu, když se zápis posílal Ing. Kladníèkovi. Starostka ukonèila diskusi
a dala hlasovat a zároveò navrhla veøejné hlasování, proti kterému nebyl vznesen protinávrh.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje veøejné hlasování v pøípadì bodu è. 6.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl pøijat.
Návrh usnesení:
ZO odvolává Ing. Jiøího Kladníèka z funkce èlena rady obce Sosnová.
Pro: 12
Proti: 1 (Ing. Kladníèek)
Zdržel se: 0
Návrh byl pøijat.

ÈLÁNEK...

ODVOLÁNÍ

ÈLENA RADY

V usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 16.12.2015 si obèané pøeètou, že zastupitelstvo odvolalo z rady pana
Ing. Kladníèka. Mnozí si jistì položí otázku? Nìco provedl, nebo naopak v radì obce špatnì pracoval? Nedozví se to
ani ze zápisu z jednání zastupitelstva, protože tam žádný vìcný a pochopitelný dùvod pro odvolání není. Návrh na
odvolání èlena rady do programu jednání navrhl Ing. Charvát. Dalo by se tedy pøedpokládat, že jasnì a srozumitelnì
vysvìtlí dùvody k tomuto kroku. Žádný písemný materiál èlenové zastupitelstva pøedem neobdrželi. Jeho jediná
odpovìï byla, že se na tom zastupitelé domluvili. Je to trochu málo k tak vážnému kroku a navíc je tento postup mimo
zákonné jednání. Podle zákona o obcích i jednacího øádu, se musí každý bod programu, ke kterému se má pøijat usnesení, projednat pøímo na jednání. To už také proto, že jednání zastupitelstva jsou veøejná a k projednávaným bodùm
se mají právo vyjádøit i pøítomní obèané. Korunu tomu nasadila paní starostka Halasníková, když prohlásila, že volala
na ministerstvo a tam ji øekli, že odvolání èlena rady se nemusí zdùvodòovat. Toto již silnì pøipomíná dobu minulého
režimu, kdy také mocní rozhodovali a nikomu nic nevysvìtlovali. Ztotožní- li se nìkdo s takovýmto názorem, potom si
myslím, že to je projev jakési morální nevyspìlosti. Stejnì zbabìle se vyjádøil k práci v radì Ing. Kladníèka pan místostarosta Janovský. Nemùže jeho práci hodnotit, nebo• se s ním potkával na radì jen jednou mìsíènì, ale zapomnìl dodat po dobu pìti let. Jaká je tady opravdová pøíèina? Je to prosté. Ing.Kladníèek trval na tom, že se jednání
zastupitelstva musí øídit zákonem o obcích a platnou vnitøní legislativou. Pøi projednávání investièních zámìrù na rok
2016 bylo zcela zøejmé, že øada èlenù zastupitelstva vùbec nezná zpùsob výkonu správy obce v samostatné pùsobnosti a kompetence jednotlivých orgánù obce. Rada obce je výkonným orgánem obce, pøipravuje návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpeèuje hospodaøení obce podle schváleného rozpoètu. Má tedy zákonem o obcích dané
úkoly a také zodpovìdnost. Je naprosto nesmyslná otázka, kterou vyslovil MVDr. Russ, kdo má vìtší moc, jestli rada
obce nebo zastupitelstvo. Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem obce a své kompetence má vyjmenované zákonem.
pokraèování na str. 5
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Stejnì tak èlenové zastupitelstva mají svá práva, ale i povinnosti. Pøedsedající jednání zastupitelstva by toto mìl být
schopen pøítomným èlenùm vysvìtlit. Bohužel to se nestalo a návrh investic na rok 2016 probíhal zcela chaoticky.
Na investice má obec na rok 2016 rozpoètovanou èástku 1 823 000Kè. Rada obce, tak jak ji zákon o obcích ukládá,
pøipravila pro jednání zastupitelstva návrhy investic v rozsahu plánované èástky s rezervou 123tis. Kè. Tento návrh
všichni èlenové rady odsouhlasili a mìli by se snažit ho obhájit. Èlenové zastupitelstva mìli možnost v termínu do
18.11.2015 pøedložit své návrhy, ve lhùtì pøed jednáním rady. V termínu pøed jednáním rady pøedložil materiál
s názvem Železnièní zastávka Sosnová pan MVDr. Russ. Materiál byl spíše strategickým zámìrem, pøestože mìl
oznaèení " Návrh investièního zámìru pro roky 2016 až 2018". Rada obce k tomuto materiálu nepøijala žádné usnesení, v zápise konstatovala, že by mìla být uspoøádána anketa mezi obèany, kteøí by vyjádøili svùj názor na tento zcela
urèitì ne levný projekt. Jakousi podivnou podpisovou akcí zastupitelù chtìl pan Russ mimo jednání na zastupitelstvu
tento svùj návrh schválit. Získal tøináct podpisù zastupitelù a domníval se, že zámìr je schválený. Je nepochopitelné,
že dlouholetý zastupitel neví, že každý a zejména tak nákladný zámìr se musí projednat na veøejném zasedání zastupitelstva a potom se o nìm hlasuje. S údivem musím konstatovat, že podpisy pøipojili starostka i místostarosta, kteøí
by mìli zákon o obcích znát. Jak jsem mìl možnost do podkladù s výše zmiòovaným názvem nahlédnout teprve
v lednu letošního roku, tak mluvit o investièním zámìru je opravdu hodnì pøitažené za vlasy. Investièní zámìr by mìl
obsahovat závazné technické, ekonomické a èasové parametry navrhovaného projektu. Tento materiál má spíše
charakter propagaèního letáku. Paradoxem je, že obec nemá doposud žádné stanovisko dopravce ÈSD k vybudování
železnièní zastávky, nemá ve vlastnictví pøístupové pozemky, není ani zjištìn zájem obèanu a spousta dalších souvislostí. To jsou tak závažná fakta, že jsem kategoricky proti pokusùm odhlasovat z letošního rozpoètu na zastávku
ÈSD finance na projektovou dokumentaci vystoupil. Navrhnul jsem, a• se nejdøíve získají potøebné informace a svolá
se schùzka s obèany. Na jednání zastupitelstva pak byly pøedkládány další investièní návrhy bez jakýchkoliv kvalifikovaných podkladù. Návrh Ing.Charváta podpoøený místostarostou Janovským, oplocení kolem dìtského høištì. Malùvka
z poèítaèe bez odhadu nákladù, zpùsobu provedení, délky, výšky, materiálu plotu. Návrh paní Kulhanové a Ing.
Charváta, na opravu podlahy v kulturním domì. Bez odhadu nákladù, rozsahu opravy, zpùsob provedení. Bohužel
pøedsedající jednání nechala o tìchto návrzích hlasovat, dokonce byla snaha o úplné zrušení rezervy na nutné opravy.
Rada obce v èele se starostkou by mìla vysvìtlit èlenùm zastupitelstva priority a dùvody, které a proè mají pøednost.
Je tøeba øešit ucpanou deš•ovou kanalizaci, opravit støechu na kulturním domì a školce. Obec musí mít urèitou finanèní
rezervu na nutné neplánované opravy. Rýsuje se možnost propojit chodníkem pro pìší Sosnovou s Èeskou Lípou. To
je investice, kterou by mìla obec v budoucnu urèitì podpoøit. Problém bývalého radního Ing. Kladníèka tedy spoèívá
v tom, že chtìl, aby jednání mìlo øád, aby se zodpovìdnì nakládalo s obecními penìzi. Nepotøebujeme žádného
š•ouru, který nás bude pouèovat, tak ho odvoláme. Je mì líto, že i ti, kterým jsem dùvìøoval a pomáhal, hlasovali pro
mé odvolání. Myslel jsem si, že si alespoò trochu váží mé více než dvacetipìtileté práce pro obec. Je jen škoda, že ze
strany obèanù je tak malý zájem zúèastòovat se jednání zastupitelstva, která jsou veøejná.
Ing. Jiøí Kladníèek
zastupitel obce Sosnová
V Sosnové dne 18. 1. 2026

REAKCE NA ÈLÁNEK...

ODVOLÁNÍ

ÈLENA RADY

V posledním Sosnováèku byl v bodì odvolání èlena rady pouze odkaz, kde lze získat informace. Vzhledem k tomu,
že k tomuto bodu byly vzneseny námitky, které dle zákona o obcích musí øešit nejbližší zasedání ZO, tak nebyl zápis
schválen a tedy nemohl být prezentován veøejnì v neschválené podobì.
Zákon o obcích - konkrétnì § 84 odst. 2 písm. m) dává ZO pravomoc volit, ale odvolávat ze svých øad starostu,
místostarostu a další èleny rady obce. To, že tento § nìkomu evokuje dobu minulého režimu, je jeho názor, ale zákon
je takto formulován a platí pro všechny obce i mìsta. Pokud nìkdo sleduje veøejné dìní, ví, že tento § je hojnì využíván
hlavnì ve velkých mìstech. ZO schválilo v øíjnu 2015 vyrovnaný rozpoèet obce na rok 2016. Souèástí výdajù je
i položka, která zahrnuje investièní zámìry na další období. Vždy o této položce rozhodovalo ZO a rada pouze pøipravila návrhy, které byly vždy pøedmìtem jednání a úprav. Ing. Kladníèek píše, že 13 zastupitelù podepsalo jakýsi zámìr
o zøízení vlakové zastávky a všichni se domnívají, že tím byl zámìr schválen i mimo jednání ZO. Píše, že ani starostka ani místostarosta neznají zákon. Tím, že jsme materiál podepsali, jsme pouze souhlasili, aby byl tento dlouhodobý zámìr øešen pøi projednávání investic, ale nechápu, proè podpisy nìkdo považuje za pøijaté usnesení.
Zastupitelé navrhovali i jiné investice než pøipravené radou, ale bylo jim mou osobou vysvìtleno, co nás tzv. " víc pálí"
- jako dosluhující dešt’ová kanalizace èi výmìna støešní krytiny na MŠ. Zároveò jsem pøiznala, že jednám bez usnesení ZO o možnosti propojení Sosnové a Èeské Lípy chodníkem pro pìší. Ze èlánku Ing. Kladníèka ale vyplývá, že to
vysvìtloval on. Naštìstí je k dispozici zvukový záznam. Investice byly naplánovány a rezerva se dokonce navýšila
pokraèování na str. 6
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pokraèování ze str. 5
o 50 tis. Kè. Já osobnì si nejsem vìdoma špatného a neuváženého hospodaøení s obecními financemi. Za dobu mého
pùsobení ve funkci starostky byl rozpoèet vždy vyrovnaný a nikdy neskonèil s deficitním výsledkem. Ostatnì za
zùstatek 11 milionù Kè na obecních úètech se snad obec nemusí stydìt. Také se staèí projít po vsi a je vidìt, co se
zmìnilo - napø. opravené kabiny, rekonstruovaná MŠ i OÚ, dùstojné prostranství mezi veterinární klinikou a hospodou
a je toho hodnì, co se podaøilo ZO vymyslet a následnì uskuteènit. Osobnì si myslím, že nestaèí, když zastupitel
jenom navštìvuje zasedání ZO a myslí si, že jako jediný ovládá zákon o obcích, ale na akce poøádané obcí pøijde mezi
posledními a nikdy nepøiloží ruku k dílu. Souhlasím s tím, že zákony a jednací øády se mají dodržovat, bohužel nevhodné chování èi osoèování druhých osob je vìcí každého jedince, který se neumí jinak vyjádøit. Je velmi smutné,
že zastupitel, který složil slib, si jeho naplòování pøedstavuje psaním stížností, námitek a rùzných osobních stanovisek,
která pouze zdržují ostatní zastupitele od práce.
Jindøiška Halasníková
starostka obce

ODVOLÁNÍ

ÈLENA RADY OBCE ING.

KLADNÍÈKA

O odvolání Ing. Kladníèka požádal Ing. Michal Charvát v souladu s jednacím øádem na zasedání zastupitelstva obce.
Tento bod byl schválen a doplnìn do programu. O doplnìní programu jednání zastupitelstva mùže totiž požádat každý
zastupitel a to se stalo i v tomto pøípadì. Není potøeba sdìlovat dùvody vedoucí k odvolání, ale v tomto pøípadì si myslím, že bylo jasné, co se zastupitelùm nelíbí na èinnosti Ing. Kladníèka. Na každém zasedání zastupitelstva si
Ing. Kladníèek bral nejèastìji slovo a pouèoval pøítomné, co mùžou a co nesmìjí, citoval èísla a paragrafy zákonù,
bohužel mnohokráte již neplatné, což hlavnì novým zastupitelùm nic neøíkalo. Hodnì èasto poukazoval na to, že rada
obce je víc než zastupitelstvo, to bylo podle mého názoru dùvodem, proè došlo k tomuto odvolání. Dùvodem proè jsem
já osobnì zvedl ruku pro odvolání, bylo vyjádøení Ing. Kladníèka na listopadovém zasedání, že jsme na radì obce nic,
co se týèe investic ohlednì vlakové zastávky, neprobírali a jestliže to ostatní èlenové rady tvrdí, tak lžou. Další ètyøi
èlenové rady jeho tvrzení vyvrátili a potvrdili èlenùm zastupitelstva, že rada toto téma probírala. Jak mùžou nahlížet
ostatní zastupitelé k nìkomu takovému, kdo úmyslnì neøíká pravdu a chová se nadøazenì? Co se týèe mého
"zbabìlého" vyjádøení k èinnosti Ing. Kladníèka v radì obce, tak co jsem øekl je naprostá pravda, setkáváme se pouze
na radì a zastupitelstvu, i když už nìkolik let, nikdy se však Ing. Kladníèek do žádného projektu aktivnì nezapojil.
K investièním zámìrùm mùžu sdìlit jen to, že jak všichni vìdí, jde o nejzásadnìjší schvalovaný bod pro celý rok. Každý
rok je pøi projednávání tohoto bodu velká diskuze a bavíme se zde, co je potøeba a co naopak mùžeme odsunout na
další rok. U podpoøených investic jde témìø vždy o odhadovanou èástku, je pravda co tvrdí ing Kladníèek, že nevíme,
co bude stát ta èi ona akce, to ale bez pøedem zhotoveného projektu resp. položkového rozpoètu nevíme a ani jsme
nevìdìli u žádné z pøedcházejících akcí. Pan Kladníèek není sám, kdo chce hospodárnì nakládat s obecními penìzi,
urèitì to chtìjí všichni zastupitelé a to se nám také daøí, což je vidìt v hospodaøení obce, kdy i pøes provedené investice je na úètech více penìz než pøed pìti lety.
Celá tato záležitost mì mrzí, k Ing. Kladníèkovi jsem vzhlížel jako k èlovìku majícího velké zkušenosti a charizma.
Michal Janovský
místostarosta

UPOZORNÌNÍ OBECNÍHO

ÚØADU

...

NEZAPOMEÒTE - POPLATKY
NA ROK 2016 NUTNO ZAPLATIT
NEJPOZDÌJI DO KONCE BØEZNA

DÙLEžITÁ

ÈÍSLA

- svoz komunálního odpadu (popelnice) 350,- /osobu
- pes 50,- a za každého dalšího 75,-
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OÚ v Sosnové
487 520 874
Starosta obce
724 179 753
Místostarosta
606 460 442
Info linka SÈVK
840 111 111
Info linka ÈEZ
840 840 840
Havárie SÈVK
840 111 111
Poruchy ÈEZ
840 850 860
Policie ÈR Èeská Lípa 974 471 760

TERMÍNY ZASEDÁNÍ 2016
RADY OBCE
15. února
14. bøezna
11. dubna
16. kvìtna
13. èervna
12. záøí
17. øíjna
14. listopadu
5. prosince

ZASTUPITELSTVA
29. února
30. bøezna (støeda)
25. dubna
30. kvìtna
27. èervna
26. záøí
31. øíjna
28. listopadu
19. prosince

PREVENCE

NEHOD

- REFLEXNÍ

MATERIÁLY
Jistì jste se již setkali pøi jízdì mezi Èeskou Lípou
a Sosnovou po "staré" silnici se situací, že se najednou
ze tmy, mlhy, èi šera, vynoøil obrys "neviditelného" chodce. Nepøíjemná a velice nebezpeèná záležitost.
Oboustrannì! Neosvìtlený chodec dokáže pøekvapit
i cyklistu, který oproti automobilu jede mnohem pomaleji.
Podle BESIPu, nehody pøi kterých je zranìn chodec se
ze 70% stávají pøi snížené viditelnosti nebo v noci.
Od podzimu do jara bývá èasto zatažená obloha, mlhy
a tma již od odpoledních hodin. To všichni víme… ale
nedbáme. Nebo spíš bagatelizujeme nebezpeènost
svého poèínání, když se vydáme na cestu mimo osvìtlenou obec nejlépe v èerném obleèení.
Od 1. 1. 2016 vstoupila v platnost novela Zákona
o silnièním provozu è. 361/2000 Sb. Novela zákona
zavádí pro chodce povinnost užít reflexní prvek mimo
území obce pøi snížené viditelnosti, tedy napøíklad za
tmy, soumraku èi v mlze.
Pro chodce to znamená poøízení jakéhokoliv reflexního
odìvního doplòku. Velice aktivním prvkem jsou retroreflexní materiály fungující na principu zpìtného odrazu,
kdy se svìtelné paprsky pøi dopadu na retroreflexní
materiál odrazí zpìt ke zdroji svìtla.

na žádná speciální sankce. Stejnì jako v jiných pøípadech, kdy chodec poruší pravidla silnièního provozu,
mùže policista na místì vymìøit pokutu v rozmezí
0 - 2000 Kè, ve správním øízení pak je sankce 1500 až
2500 Kè. Policista nicménì má možnost øešit pøestupek
na místì domluvou. Hlavním smyslem nového pravidla je
prevence, nikoliv represe.
Chodci patøí mezi nejzranitelnìjší úèastníky silnièního
provozu a být vidìn na dostateènou vzdálenost je
z hlediska jejich bezpeènosti zásadní požadavek.
Povinnost nosit reflexní prvky zakotvila ve své legislativì
øada evropských zemí a výsledkem bylo snížení poètu
smrtelných nehod chodcù.
zdroj: www.besip.cz
www.statnisprava.cz
D. Staòková

HOLA,

HOLA, ŠKOLA VOLÁ…

Rok utekl jako voda a je tu zase doba
zápisù do základních škol. Naši
nejstarší "pøedškoláèci" se proto pilnì
pøipravovali, aby všichni u zápisu
uspìli na jednièku. Poèítání, ètení písmenek, skládání obrázkù, vedení
rozhovoru, recitace básní, zpívání
písní… to vše bylo ve školce na poøadu
dne. Souèástí byla, jako každoroènì, i návštìva ZŠ
Dr. M. Tyrše, kam vìtšina dìtí po letních prázdninách
nastoupí. Paní uèitelka spolu se žáky
nám pøedvedla, jak to ve škole chodí
a zapojila i nás. Cvièili jsme, poèítali,
poznávali písmenka a zahráli si pohádku "O veliké øepì." Jako opravdoví
školáci.
Tak ahoj školo! Tìš se v záøí na
Lotynku B., Vikynku D., Adélku H.,
Míšu F., Adámka L., Karolínku R., Terezku S., Samíka Š.
a Davídka V.
Bc. Jana KØÍŽOVÁ
øeditelka MŠ Sosnová
foto archiv MŠ Sosnová

Retroreflexní materiály jsou materiály, které jsou schopny odrážet dopadající svìtlo až na vzdálenost 200 metrù,
proto mají perspektivnì velké uplatnìní pøi zajištìní
bezpeènosti chodcù a cyklistù v silnièním provozu.
Dostupné jsou zažehlovací folie, samolepící folie urèené
k aplikaci na pevné podklady jako je pøilby, jízdní kolo,
hole, ale také vodítka a obojky pro psy, zdobící prvky
batohù, brašen, lampasy pro sportovní obleèení.
Lze použít také reflexní pásek èi klíèenku, rozsvícený
mobil, "èelovku". Nejde tedy o povinnost nosit reflexní
vestu. Cenové náklady na poøízení tìchto prvkù se
pohybují v øádu desítek korun. Øada výrobcù sportovního
a pracovního obleèení již dnes užívá reflexní prvky automaticky.
Za porušení povinnosti nosit reflexní prvek není stanoveStrana 7

INFO

Z KNIHOVNY

OHLÉDNUTÍ

...

ZA

...

PODÌKOVÁNÍ
V naší malé knihovnì došlo k výrazné zmìnì.
Paní Vlasta Pátková požádala v lednu o uvolnìní
z funkce knihovnice z osobních dùvodù.
Chtìla bych jí touto cestou podìkovat za její dlouholetou
obìtavou práci a popøát jí do dalších let jen to nejlepší.
Jindøiška Halasníková
V souèasné dobì je již zauèena knihovnice nová, které pøejeme št’astnou ruku pøi výbìru nových knih
a tìšíme se na nové ètenáøe.

MAŠKARNÍM

ŽÁDOST
Žádáme všechny dìtské ètenáøe, kteøí mají již delší èas
zapùjèeny knihy z místní knihovny, aby je urychlenì
vrátili.
Dìkujeme

KURZY TANCE SOSNOVÁ
Vážení ètenáøi, dovolte,
abych se s Vámi podìlila
o foto z kurzù tance, který
probìhl v místním KD.
Ètyøi páry, které to nevzdaly a vydržely všech
dvanáct lekcí, se postupem èasu nauèily základy
jive, cha cha, polky,
valèíku, waltzu, blues,
tanga, quick stepu a rumby. Tøi páry pokraèují
v dalším kurzu pro pokroèilé a zatím šest nových
párù zahájilo kurz pro
zaèáteèníky.
Neváhejte a zkuste se pøidat.
J. Halasníková
foto z kurzu
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DOVÁDÌNÍM

Poslední lednová nedìle v Sosnové žila v duchu masek.
Alespoò ta nejmladší generace. Sál kulturního domu
praskal ve švech. Princezny, draci, vesmírní rytíøi,
koèièky, piráti, hmyzáèci všeho druhu, komiksoví hrdinové, víly, èarodìjnice... ti všichni tanèili, soutìžili i trošku
mlsali. Nechybìla ani tombola. Nakonec Minnie s Micky
Mousem rozdali diplomy a drobný dárek všem úžasným
maskám. Doufáme, že se dìti dobøe bavily a pøíští rok
pøijdou, minimálnì ve stejném poètu, jako letos.
Za realizaèní tým, složený z èlenek kulturní komise
a z lidí, kteøí s nadšením pøiložili ruku k dílu (tímto jim moc
dìkuji)
Daniela Staòková
pøedseda kulturní komise

foto M. Charvát

