listopad 2015

Obèasník obèanù a pøátel Sosnové

OZNÁMENÍ

OBÈANÙM

...

PROVOZ

KNIHOVNY V SOSNOVÉ
Vždy v pondìlí od 15:00 do 17:00 hodin
V. Pátková

NOVÁ

KNIHA O HISTORII

SOSNOVÉ

Obec Sosnová plánuje vydání nové publikace o historii
Sosnové.
Prosíme touto cestou obèany, kteøí mají zajímavé
fotografie nebo dokumenty vztahující se k naší obci, aby
zapùjèili materiály ke zkopírování na obecní úøad.
Uvítáme fotografie jak domù, osob, skal, lesa, výstøižky
z novin - prostì všeho, co lze v obci zachytit a pøedat
dalším generacím.
Možná se budeme divit, kde rostl jaký strom, kde byla
alej, boží muka nebo zajímavý plot èi chalupa, která je
dnes nahrazena novostavbou.
Také žádáme všechny pamìtníky, kteøí mají zajímavou
informaci, která by nemìla v knize chybìt, aby ji obecnímu úøadu sdìlili a nebo zaslali emailem èi písemnì.
Budeme vdìèni za co nejvìtší poèet materiálù, aby byla
publikace co nejzajímavìjší. Naší snahou je vytvoøit
pøevážnì obrazovou publikaci, která bude doplnìna zajímavým textem, který osloví všechny generace.
Za realizaèní tým moc dìkuje
Jindøiška Halasníková

PROSBA...
V listopadu zemøel dlouholetý zamìstnanec OÚ Sosnová pan Zdenìk
Polák.
Bohužel po nìm zùstali dva pejsci èubinka se svým synem. Stále jsou na
zahradì domu, kde jsou zvyklí, ale
nemají páníèka. O pøísun potravy a vody
se stará pár dobrých spoluobèanù.
Pokud víte o nìkom, kdo by se pejskù
ujal, informujte OÚ nebo starostku obce
na tel. 775253992. Pejskové jsou
pøátelští a kamarádští. Urèitì si rychle
zvyknou na nového pána.
Dìkuji
J. Halasníková
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ZÁPIS

Z ØÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

KONANÉHO DNE

26.10. 2015

OD

ZASTUPITELSTVA OBCE È. 11/2015

18:00

HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

OÚ

V

SOSNOVÉ

Pøítomni: Bc. Gallo, p. Halasníková, Ing. Charvát, p. Janovský, p. Kadlecová, Ing. Kladníèek, Ing. Øíha, p. Kulhanová,
p. Ritschel, p. Voves, Ing. Milde, MVDr. Russ, p. Staòková, Ing. Andìl
Omluveni: Mgr. Miho
Hosté: Bc. Køížová, p. Halasník, p. Pokorný, p. Pokorná, sl. Pokorná, Ing. Blažek
Jednání øídila Jindøiška Halasníková - starostka obce.
V úvodu jednání starostka pøivítala zastupitele a konstatovala, že zastupitelstvo bylo øádnì svoláno a vyhlášeno.
Je pøítomna nadpolovièní vìtšina èlenù zastupitelstva, takže jednání je usnášeníschopné. Pøítomní byli upozornìni na
poøizování zvukového záznamu z jednání a upozornìni na ztlumení mobilních telefonù.
Ovìøovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli urèeni: Ing. Andìl, Ing. Milde
Zapisovatel: p. Macková
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ovìøen a vyvìšen na úøední desce a internetových stránkách obce.
Pøipomínky k nìmu nebyly podány žádné.
Kontrola usnesení:
10/D ZO schvaluje vyhlášku è.3/2015, o stanovení kratší doby noèního klidu - vyvìšeno, úèinnost od 28.10. 2015
10/F ZO schvaluje vypsání poptávkového øízení na kompletní dodávku bezdrátového rozhlasu v lokalitì - Sosnová Lesná - Ramš - poptávkové øízení bude ukonèeno 30.10. 2015
Program:
1. Smlouva SVS a.s. o spolupráci pøi zajištìní stavby (úprava povrchù pøi rekonstrukci vodovodu)
2. Rozpoètové opatøení è. 3/2015
3. Prodej pozemku p.è. 280/7, k.ú. Sosnová u Èeské Lípy - zámìr
4. Prodej pozemku p.è. 293/6, k.ú. Sosnová u Èeské Lípy - zámìr
5. Schválení rozpoètu obce pro rok 2016
6. Zápis kontrolního výboru
7. Info z obce
Návrh usnesení:
ZO schvaluje program jednání pøedložený starostkou obce.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl pøijat.
1) Smlouva SVS a.s. o spolupráci pøi zajištìní stavby (úprava povrchù pøi rekonstrukci vodovodu)
V roce 2016 by mìla probìhnout rekonstrukce vodovodu v naší obci. Byla domluvena finanèní souèinnost obce s SVS
a.s. pøi finální úpravì povrchù komunikací SVS a.s. pøedložila návrh smlouvy, ve které je na základì zpracované projektové dokumentace a položkového rozpoètu vyèíslen podíl obce na èástku 790.744,- Kè. Jedná se o finanèní oddíl,
který je pro obec koneèný a èástka muže být na základì výbìrového øízení jen nižší. Zároveò obci nebude úètováno
DPH, jelikož obec není jejím plátcem. Daòovou povinnost pøevezme SVS a.s. Bc. Gallo se dotázal na podíl SVS pøi
úpravì povrchu. Pan Janovský odpovìdìl, že standartních 25 cm na každou stranu od rýhy. Ing. Milde se dotázal, zda
lze zasahovat do projektové dokumentace, aby se doøešily zelené plochy mezi komunikací a rodinnými domky pøi
opravì dotèené komunikace. Pan Janovský reagoval, že toto nemá souvislost s rekonstrukcí vodovodu a starostka
dodala, že toto bude možno øešit v rámci plánování výdajù investic na rok 2016. Starostka pøedložila dva návrhy.
Smlouvu podepsat až s koneènou vyèíslenou èástkou podílu obce po výbìrovém øízení nebo smlouvu odsouhlasit,
podepsat a následnì dodatkem ke smlouvì øešit výši podílu obce. Ing. Kladníèek vyslovil názor, že by bylo jistìjší
smlouvu podepsat s touto èástkou, která již v budoucnu nemùže být vyšší. Následnì jednat o dodatku a finanèním
podílu obce na základì výsledku výbìrového øízení. Pøítomný Ing. Blažek potvrdil, že toto je pro realizaci vodovodu
v pøíštím roce cesta jistìjší.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje podpis smlouvy s SVS a.s. o spolupráci pøi pøípravì a realizaci stavby za cenu 790.744,- Kè. (úprava
povrchù komunikací pøi rekonstrukci vodovodu).
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl pøijat.
2) Rozpoètové opatøení è. 3/2015
PØÍJEM
Daò z pøíjmù
433 000,00 Kè
Popl. za odnìtí pozemkù
833 000,00 Kè
Daò z nemovitosti
28 000,00 Kè
Kom. služby
21 000,00 Kè
Kom. odpady
37 000,00 Kè
Místní správa
40 000,00 Kè
1 392 000,00 Kè
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VÝDEJ
Komunikace
MŠ
Místní správa

-1 700 000,00 Kè
1 742 000,00 Kè
1 350 000,00 Kè
1 392 000,00 Kè

Toto rozpoètové opatøení se týká dvou velkých investièních akcí - zateplení OÚ a MŠ.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpoètové opatøení è. 3/2015.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl pøijat.
3) Prodej pozemku p.è. 280/7, k.ú. Sosnová u Èeské Lípy - zámìr
Jedná se o pozemek na Ramši o výmìøe 902 m2, trvalý travní porost. V souèasné dobì je èást pozemku pronajímána jako pastvina pro konì. Pronajímatelka má zájem o odkoupení. Obec pozemek nevyužije a rada obce zámìr
odprodeje doporuèila. Ing. Charvát se dotázal, zda prodejem nedojde k omezení práv majitelù ostatních pozemkù.
Ne, k této situaci nedojde, potvrdila starostka.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zámìr odprodeje pozemku p.p.è. 280/7, k.ú. Sosnová u Èeské Lípy.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl pøijat.
4) Prodej pozemku p.è. 293/6, k.ú. Sosnová u Èeské Lípy - zámìr
Jedná se opìt o pozemek na Ramši o výmìøe 192 m2, orná pùda, který sousedí s výše uvedeným pozemkem. Tento
pozemek je zatravnìný a není nijak využíván. RO navrhla, aby tento pozemek spoleènì s pozemkem pøedchozím byl
nabídnut k odprodeji. Dle územního plánu jsou pozemky vhodné pouze jako veøejná zeleò a nejsou urèené k zástavbì.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zámìr odprodeje p.p.è 293/6, k.ú. Sosnová u Èeské Lípy.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl pøijat.
5) Schválení rozpoètu obce pro rok 2016
Pøíchod p. Ritschel - 18,22 hod.

PØÍJMY
Danì z pøíjmù celkem
Daò z nemovitostí
Nein. pøijatý transfer SR
Místní poplatky
Odvod loterií + VHP
Správní poplatky
Kultura
Sport
Bytové hospodáøství
Nebytové hospodáøství
Pohøebnictví
Sbìr a svoz komunálních odpadù
Pøíjmy z úrokù

5 817 000,468 000,120 000,282 000,257 000,20 000,60 000,- ,117 000,50 000,20 000,30 000,30 000,7 271 000,-

VÝDAJE
Komunikace
Provoz veø. silnièní dopravy
Pøedškolní zaøízení
Èinnosti knihovnické
Kultura
Rozhlas
Sport
Bytové hospodáøství
Veøejné osvìtlení
Pohøebnictví
Územní plán
Sbìr a svoz komunálních odpadù
Veøejná zeleò
Ochrana obyvatelstva
Zastupitelstvo obcí
Místní správa
Pojištìní

1 823 000,65 000,433 000,25 000,400 000,500 000,250 000,80 000,360 000,10 000,95 000,750 000,100 000,10 000,905 000,1 500 000,25 000,7 271 000,-

Zastupitelé obdrželi pøehlednou tabulku s pøíjmy a výdaji obce, které jsou plánovány na rok 2016. Zároveò obdrželi
rozpoèet mateøské školy, který je souèástí rozpoètu obce. Ing. Charvát vznesl dotaz týkající se mezd, které v rozpoètu postrádá. Mzdy platí ministerstvo školství a neøeší je obec Sosnová. Pani Kadlecová poukázala na nulové pøíjmy
v položce sport. Starostka vysvìtlila, že vìtšina zaøízení je pronajímána místním a tedy bezúplatnì.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje vyrovnaný rozpoèet obce Sosnová pro rok 2016.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 1 (p. Ritschel)
Návrh byl pøijat.
6) Zápis kontrolního výboru
Zastupitelé obdrželi zápis z kontrolního výboru, který vyhodnotil stav smluvnì zajištìných èinností pro obec. Vìtšina
smluv musí být upravena z dùvodu platnosti nového obèanského zákoníku. Ing. Kladníèek navrhnul, aby v zápise
navržená opatøení byla realizována v termínu do 31.12. 2015.
Návrh usnesení:
ZO povìøuje starostku, aby do 31.12. 2015 uvedla smlouvy obce do souladu s novým obèanským zákoníkem.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 1 (p. Andìl)
Návrh byl pøijat.
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7) Info z obce
- Usnesení z RO ze dne 12.10. 2015 - Ing. Milde se dotázal na bod 13/D - RO schválila zamìøení èásti p.p.è. 567/43,
k.ú. Sosnová u È.L. - jedná se o èást pozemku, která oddìlením a zamìøením ucelí øadu pozemkù. Na obecním úøadì
je registrována žádost o pøípadný odprodej. Dále se zajímal o bod 13/H - RO projednala stav oplocení høištì s umìlým
povrchem a doporuèuje výmìnu oplocení zaøadit o do investièních akcí pro rok 2016. Oplocení bude provedeno
podobnì jako u høištì s umìlým povrchem v Zahrádkách, kde do výše cca 1,20m je døevìné obložení a zbytek je øešen
ochrannou sítí. V souvislosti s tímto høištìm vznesl Ing. Milde dotaz, zda by bylo možno navýšit vrchní sít’ na høišti.
Do vybudování sítì již bylo investováno 80tis. Kè. V diskusi bylo hovoøeno o tom, že zastupitelé by museli odsouhlasit další finanèní výdaje v rámci investièních akcí.
- Starostka informovala o pokraèování prací na územím plánu, kde pozemky, které v ÚP byly vyškrtnuty budou novì
zaèlenìny do rezervy obytných ploch. Zároveò se v této souvislosti informovala o záložním dobývacím prostoru, který
by mìl v budoucnu zasáhnout i do katastrálního území obce Sosnová. Zatím toto nebylo s obcí øešeno a odbor územního plánování si v souladu s pøipravovaným novým ÚP obce vyžádá tuto informaci od krajského úøadu.
- VKK + NO - starostka pøipomenula sbìr nebezpeèného odpadu v sobotu 31.10. 215 a pøistavení VKK v nedìli v 8:00
hod. do 17:00 hod.
- V závìru zastupitelé otevøeli diskusi na téma dopravní bezpeènost v obci a výstavba retardérù. Ing. Kladníèek dodal,
že tento bod programu jednání zastupitelstva je tøeba nejdøíve pøipravit, vše pøedem projednat s dotèenými orgány,
zjistit názory obèanù. Na závìr Ing. Kladníèek vyslovil pochvalu pracovnicím obecního úøadu za trpìlivost pøi rekonstrukci, fasády budovy a výmìny oken, kdy úøad nepøetržitì fungoval.
Jednání bylo ukonèeno v 19:00 hod.

U S N E S E N Í È. 11/2015 Z ØÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
26.10. 2015 OD 18.00 HOD. V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

KONANÉHO DNE

11/A ZO schvaluje program jednání pøedložený starostkou obce.
11/B ZO schvaluje podpis smlouvy s SVS a.s. o spolupráci pøi pøípravì a realizaci stavby za cenu 790.744,- Kè. (úprava povrchù komunikací pøi rekonstrukci vodovodu).
11/C ZO schvaluje rozpoètové opatøení è. 3/2015.
11/D ZO schvaluje zámìr odprodeje pozemku p.p.è. 280/7, k.ú. Sosnová u Èeské Lípy.
11/E ZO schvaluje zámìr odprodeje p.p.è 293/6, k.ú. Sosnová u Èeské Lípy.
11/F ZO schvaluje vyrovnaný rozpoèet pro rok 2016.
11/G ZO povìøuje starostku, aby do 31.12. 2015 uvedla smlouvy obce do souladu s novým obèanským zákoníkem.

Všichni obèané jsou srdeènì zváni na jednání zastupitelstva obce, které se koná v pondìlí
30.11. a ve støedu 16.12. 2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Sosnové.
Program zasedání bude k dispozici na obecní vývìsce na autobusové zastávce a na OÚ.

ZÁJEZD

DO DRÁžÏAN
V sobotu 19.12. 2015 se koná zájezd na
Vánoèní trhy do Drážïan.

Zájemci si mohou zakoupit lístek na obecním úøadì
v Sosnové, cena 100,- Kè.

Odjezd autobusu ze zastávky MHD
v Sosnové je v 8.30 hod., návrat okolo
17. hodiny.
Vedoucí zájezdu p. Janovský.

SETKÁNÍ KLUBU žEN A DÍVEK 2015
14. prosinec
Vždy od 18:00 hod.
V. Jeøalová
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