leden 2016

Obèasník obèanù a pøátel Sosnové

POZVÁNKA...

MILÉ

DÌTI,

zveme vás opìt po roce
na Maškarní dovádìní na
sál
Kulturního
domu
v Sosnové. Minulý rok se
vás sešlo opravdu hodnì.
Také letos se tìšíme, že si
pøijdete zatancovat, zasoutìžit a hlavnì... pøekvapit kamarády svou maskou. Nezapomeòte na
rodièe, babièky, nebo dìdeèky. A když je pøesvìdèíte, že se mají zamaskovat... tak to bude
úplnì to nejlepší ;)
Žádná maska neodejde
s prázdnou.
Ahooooj v nedìli 31. ledna
v 15:00 hodin.
za “kulturky”
D. Staòková

POZVÁNKA...
Mohu s klidným svìdomím do tìchto øádkù vepsat, že Vás paní starostka
za obec Sosnovou zve na
již tradièní obecní ples.
K tanci bude hrát skupina
VIX z Pøíchovic - kdo byl
loni na Josefovské zábavì, jistì potvrdí její kvality.
Doprovodný
program
a zajímavé ceny za slosovatelné vstupenky samozøejmì nebudou chybìt. Provìtrejte šatníky,
pozvìte
své
pøátele
a pøijïte si odpoèinout od
všedních starostí.
za OÚ v Sosnové
D. Staòková
Strana 1

VÁžENÍ OBÈANÉ SOSNOVÉ, V TOMTO LEDNOVÉM ÈÍSLE DOŠLO K DÙLEžITÉ ZMÌNÌ.
V SOSNOVÁÈKU (PODLE USNESENÍ ZO 13/E Z 16. 12. 2015) BUDEME ZVEØEJÒOVAT POUZE
INFORMACE O PROJEDNÁVANÝCH TÉMATECH PODLE PROGRAMU A NÁSLEDNÉ USNESENÍ,
SCHVÁLENÉ ZASTUPITELSTVEM OBCE.
Z Á P I S È. 13/2015 Z ØÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE (ZO)
16. 12. 2015 OD 17:30 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ JE ULOžEN K
OBECNÍM ÚØADÌ V SOSNOVÉ.

KONANÉHO DNE
NAHLÉDNUTÍ NA

Kontrola usnesení z øádného jednání zastupitelstva obce (ZO) konaného dne 30. 11. 2015:
12/E ZO schvaluje realizaci bezdrátového rozhlasu v obci Sosnová firmou Bártek rozhlasy s.r.o. za cenu 441.239,-Kè
vè. DPH - probìhlo zamìøení technikem firmy celé obce, došlo k promìøení budoucí kvality signálu a je vše pøipraveno
k realizaci.
Program:
1.
Rozpoètové opatøení è. 4/2015
2.
Smlouva o zøízení vìcného bøemene k p.p.è. 504/1, k.ú. Sosnová u È. Lípy
3.
Rozhodnutí - Aviatik klub
4.
Dílèí audit 2015
5.
Úpravy Jednacího øádu ZO Sosnová
Zastupitelé schválili doplnìní bodu è. 6 odvolání èlena rady a dovolbu nového èlena rady.
1) Rozpoètové opatøení è. 4/2015
Rozpoètové opatøení se týkalo u MŠ o navýšení èástky z dùvodu poøízení projektové dokumentace k zateplení objektu a provedení energetického auditu. U bytového domu byly navýšeny náklady z dùvodu nákupu nové podlahové krytiny, kuchyòské linky a nového plynového kotle. U položky veøejné osvìtlení se jednalo o doúètování nákladù za loòský
rok, kdy bylo poškozeno mìøící zaøízení.
2) Smlouva o zøízení vìcného bøemene k p.p.è. 504/1, k. ú. Sosnová u È. Lípy
Jedná se o instalaci nového sloupu VN na lesním pozemku, který je v majetku obce. Jednorázová úhrada je ve výši
3.100,- Kè a vìcné bøemeno je zøízeno na dobu neurèitou.
3) Rozhodnutí - Aviatik klub
Dne 7. 12. 2015 obec obdržela rozhodnutí ve vìci odstranìní pevné pøekážky na úèelové komunikaci na pozemku
p.p.è. 316 k. ú. Sosnová u È. Lípy. Mìstský úøad - odbor dopravy vydal rozhodnutí, kde zamítl žádost Aviatik klubu
o odstranìní pøekážky, nebot’ se nejedná o pevnou pøekážku podle ustanovení § 29 zákona o pozemních komunikacích na veøejnì pøístupné úèelové komunikaci dle § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích. Následnou
diskusi starostka ukonèila s tím, že toto bude pøedmìtem jednání RO a následnì ZO.
4) Dílèí audit 2015
Zastupitelé obdrželi kopii zprávy o provedení dílèího auditu obce Sosnová. Audit je proveden za období 1-10/2015
s výsledkem "Nebyly zjištìny chyby a nedostatky". Zastupitelé vzali zprávu na vìdomí.
5) Úpravy Jednacího øádu ZO Sosnová
RO se zabývala úpravami Jednacího øádu, kde doplnila èlánek 11 odst. 3, èlánek 14 odst. 4 a èlánek 16 odst. 1,2,3.
Hlavní zmìnou Jednacího øádu je zveøejòování pouze usnesení jednání ZO a zápis bude uložen k nahlédnutí na obecním úøadì (dle § 95 odst. 2 zákona è. 128/2000 Sb.). Paní Staòková uvedla, že v Sosnováèku se obèané doètou
o nejdùležitìjších vìcech, které byly na jednání ZO projednány.
6) Odvolání èlena rady Ing. Kladníèka a dovolba nového èlena rady
Zápis z diskuse zastupitelù k tomuto tématu je vyhotoven podle zvukové nahrávky z tohoto jednání zastupitelstva obce
a (jak je uvedeno již v úvodu) je uložen k nahlédnutí na obecním úøadì v Sosnové. Starostka ukonèila diskusi, dala
hlasovat a zároveò navrhla veøejné hlasování, proti kterému nebyl vznesen protinávrh.
Ing. Kladníèek se vzdal funkce pøedsedy kontrolního výboru.
Starostka se vrátila k bodu è. 6 - dovolba nového èlena RO a požádala pøítomné o vznesení návrhù. Jako jediný
navržený byl Bc. Gallo, který tento návrh pøijímá.
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U S N E S E N Í È. 13/2016 Z ØÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
16. 12. 2015 OD 17:30 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

KONANÉHO DNE

NA ØÁDNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ

25.1. 2016

18:00 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO
ÚØADU V SOSNOVÉ.
OD

Program
1. Smlouva na Dopravní obslužnost obce Sosnová pro
rok 2016
2. Transformace pobytového zaøízení Sluneèní dvùr zmìna projektu
3. Odmìny za výkon funkce èlenùm zastupitelstev - novela Naøízení vlády è. 37/2003Sb.
4. Smlouva o zøízení vìcného bøemene (služebnosti)
k p. p. è. 248/13 a p. p. è. 248/15, k. ú. Sosnová u Èeské
Lípy
5. Odprodej pozemku p. è. 567/56, k. ú. Sosnová
u Èeské Lípy - schválení zámìru
6. Kontrolní výbor - schválení èlenù
Srdeènì jsou zváni všichni obèané, kteøí mají zájem
o projednávaný program.

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

INFO

OBECNÍHO ÚØADU...

ÈÍSLA

POZVÁNKA

DÙLEžITÁ

13/A ZO schvaluje doplnìní bodu programu - Odvolání èlena rady Ing. Kladníèka + dovolba èlena rady.
13/B ZO schvaluje program jednání dle navržené zmìny.
13/C ZO schvaluje rozpoètové opatøení è. 4/2015.
13/D ZO schvaluje zøízení vìcného bøemene - služebnosti k p.p.è. 504/1, k. ú. Sosnová u È. Lípy pro ÈEZ Distribuce
a.s.
13/E ZO schvaluje Jednací øád obce Sosnová platný od 17.12.2015.
13/F ZO schvaluje veøejné hlasování v pøípadì bodu è. 6.
13/G ZO odvolává Ing. Jiøího Kladníèka z funkce èlena rady obce Sosnová.
13/H ZO schvaluje Bc. Jana Galla jako pátého èlena rady obce Sosnová.

NEZAPOMEÒTE
V ROCE 2016

NA POPLATKY

- svoz komunálního odpadu (popelnice) 350,- /osobu
- pes 50,- a za každého dalšího 75,-

NOVÝ ROZHLAS
V SOSNOVÉ
Na jednání 30. listopadu
2015 zastupitelstvo obce
schválilo realizaci bezdrátového rozhlasu v obci
Sosnová firmou Bártek
rozhlasy s.r.o. Jedná se
o náhradu již zcela nevyhovujícího zastaralého
systému.
V souèasné dobì je již
celá obec zabezpeèená
plnì
funkèním
rozhlasovým zaøízením.
text a foto
D. Staòková
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TUTTI-FRUTTI

Taneèní skupina Tutti-Frutti byla v Karibiku
støíbrná!
Sedmnáctiletí taneèníci z Èeské Lípy, Nového
Boru i Sosnové pøivezli z Martiniku hip hopovou støíbrnou medaili. Ve své kategorii
malých taneèních skupin, v soutìži Hip Hop
Unite, se stali vícemistry svìta. Absolvovali
základní kolo, semifinále a finále. Bojovali se
soupeøi napø. z Nového Zélandu, Jihoafrické
republiky, Belgie èi Ruska.
Aby mohla tato èeskolipská hip hopová
taneèní skupina, fungující pøi DDM Libertin
Èeská Lípa, v Martiniku startovat, potøebovala
nemalé finance. Na finanènì nároèný start
pøispìla i obec Sosnová.
Zdroj:
http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/tane
cni-skupina-tutti-frutti-vybojovala-stribro-nasampionatu-v-karibiku-20151211.html

KOTLÍKOVÁ

DOTACE

Víte, že díky programu "Kotlíková dotace" pro Liberecký
kraj je možné získat finanèní pøíspìvek na poøízení
nového kotle ve výši až 85% (max. 127 500,- Kè),
vymìnit tak váš starý, neekologický a již vysloužilý kotel?
Více informací naleznete ne webových stránkách
Libereckého kraje:
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/O-kotlikove -dotacebude-mozne-zadat-od-25-ledna-Liberecky-krajobcanum-rozdeli-celkem-135-mil-Kc-n335636.htm
Myslíte si, že vyplnìní, podání žádosti je pro vás složité
a hledání energetických specialistù spletité?
Urèitì tomu tak být nemusí! Jsem energetickým specialistou, držitelem oprávnìní k vyhotovení potøebných
pøíloh dotace (prùkaz energetické nároènosti budovy, pøípadnì mikroen. opatøení) a jsem pøipraven vám se
žádostí pomoci.
Žádost o poskytnutí dotace je možno podat již od
25. ledna 2016!
Ing. Jaroslav Èapek
Sosnová 89
Tel. 731 547 766

POZOR, MASOPUSTNÍ

PRÙVOD SE V ÚNORU

Z PROVOZNÍCH DÙVODÙ NEUSKUTEÈNÍ
Vydavatel Obec Sosnová, è. p. 35, 47002, IÈ: 00673374
Grafická úprava Daniela Staòková
Neprodejné, urèeno výhradnì pro vnitøní potøebu,
260 výtiskù, distribuce OÚ Sosnová
Registrace: MK ÈR E 22036
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ŠKOLA

BEZPEÈNÉ

JÍZDY

PRO

OBÈANY SOSNOVÉ
V SOBOTU 30. LEDNA 2016

OD 9:00 hodin se
na autodromu v Sosnové uskuteèní ve spolupráci
s vedením autodromu, Obecního úøadu v Sosnové
a obèanského sdružení Motor Sport Sosnová škola
bezpeèné jízdy (škola smyku) pro sosnovské obèany.
Protože je poèet úèastníkù omezen (max. cca 30 úèastníkù), je tøeba se pøihlásit e-mailem na adresu
j.antos@seznam.cz
V pøihlášce uveïte jméno a adresu.
Úèast na akci
je
zdarma,
podmínkou je
øidièský
prùkaz skupiny B, vùz
a doklady od
vozu.
Akce byla již
avizována
v
minulém
èísle Sosnováèku.
Nyní v lednu
radìji ještì
pøipomínka.
Informace od
Jaromíra
Antoše
D. Staòková

foto D. Staòková

