Zápis č. 28/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čistá u Horek konaného dne
27.6. 2018
Přítomno dle presenční listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

zastupitelů: : 5

občané: 4

hosté: 1

Schválení programu a určení ověřovatelů zápisu
Změna ve složení Finančního výboru
Rozpočtová změna č. 2
Půjčka ŘKF Studenec
Projednání a schválení účetní závěrky za PO
Projednání a schválení účetní závěrky za Obec
Projednání a schválení závěrečného účtu
Zakázka malého rozsahu – Restaurování sv. Jana Nepomuckého
- Projekční příprava čp. 30

Zasedání zahájil starosta v 17,05 hod. Starosta dále seznámil přítomné s návrhem programu.
Do programu vyvěšeného na úřední desce dne 19.6.2018 navrhl doplnit body Změna ve
finančním výboru a Zakázku malého rozsahu – restaurování sv. Jana Nepomuckého a projekční
práce na čp. 30. Určil zapisovatelem sebe a navrhl ověřovatele pana Jiřího Vondru a paní Marii
Halamovou.
Návrh usnesení
ZO schvaluje doplněný program 28. zasedání ZO. Ověřovateli zápisu volí pana Jiřího Vondru a
Marii Halamovou.
Hlasování: pro 5 proti 0
Usnesení č. 1/28/18 bylo schváleno
2. Změna ve složení Finančního výboru práva o stavu obce
Starosta seznámil přítomné s odstoupením paní Dany Stránské z členství finančního výboru. Pro
doplnění na patřičný počet navrhuje jako člena Finančního výboru dovolit paní Magdalenu
Neumannovou.
Starosta: Děkuji paní Stránské za odvedenou práci. I v zastupitelstvu jsme měli k informacím ze
školy výhrady, blokovalo nám to i projednávání rozpočtu obce. Dnes je pryč ředitelka, vyměněna
byla i účetní a informace už jdou plynule…
Připomínky občanů:
Paní Stránská: Ve Finančním výboru jsem pracovala ráda, bohužel jsme dlouhodobě neměli
podklady k hospodaření školy……. Není v tom nic osobního, ale k tomu hospodaření byly
dlouhodobě připomínky…………
Návrh usnesení
ZO schvaluje změnu ve složení Finančního výboru – dovolbu paní Magdaleny Neumannové.
Hlasování:
Usnesení č. 2/28/18 bylo schváleno.

pro 5 proti

0

3. Rozpočtová změna č. 2
Starosta přednesl zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření – Rozpočtové změny č. 2. Tato
rozpočtová změna zahrnuje příjem dotací z Libereckého kraje a z Ministerstva pro místní rozvoj.
Při zohlednění těchto dotací a dalších dílčích změn se rozpočet navyšuje na straně příjmů na
18.534.213,00 Kč. Na straně výdajů pak na stejnou částku, aby zůstala bilance vyrovnaná. Na
straně výdajů pak dochází především k posílení kapitoly Úprava drobných vodních toků, Sběr a
svoz komunálních odpadů. a kapitoly Základní škola.
Finance pro školu přiblížil v rámci projednávání tohoto bodu pan Jan Ševčík. Detailně rozebral
náklady. Největší položku tvoří stále mzdy, ale poměrně hodně prostředků (1milion) by letos
škola potřebovala na investice, opravy a udržování a nákup drobného majetku (lavice, židle, šatní
skříňky). Pro ideální stav by škola potřebovala v roce 2018 částku 3,3 milionu korun. Do školy
docházelo v tomto školním roce 63 žáků, z toho 10 je trvalým pobytem v Čisté u Horek. Ve
školce bylo 24 předškoláčků. Od září je stav zatím 56 žáků a 23 předškoláčků.
Starosta k tomu doplnil, že obec na provoz školy dostala v letošním roce díky počtu školáků a
předškoláků v rámci rozpočtového určení daní částku 1.016.065,- Kč. O tyto prostředky by byla
obec na sdílených daních v případě zavření školy pokrácena. Vzhledem k účetnímu období však
zastupitelé po pracovním jednání shodně navrhují, aby rozpočet školy byl zafixován na částce 3
miliony korun. Prostředky na navýšení kapitoly škola pak použít uvolněním části rezerv ve
správě a v péči o vzhled obce.
Místostarosta zmínil riziko, že pokud porostou platy učitelů a nebude růst počet dětí, tak je škola
dlouhodobě neufinancovatelná.
Připomínky občanů:
Pí. Felcmanová: škola by potřebovala stabilizovat nejen finančně, ale i organizačně…..
p. Ševčík: s pedagogy proběhlo několik schůzek ohledně pravidel, která je potřeba ve škole, ale
nejen v ní, dodržovat. Bohužel stejný tým, který toto odsouhlasil, to potom ne úplně plnil. Hodně
pedagogů ze školy odchází a noví lidé jsou už s těmito pravidly seznámeni, akceptují je a budou
s nimi pracovat.
Pí. Felcmanová: ten tým by už měl vést ředitel.
Starosta: konkursní řízení se připravujeme vypsat po dohodě s kompetentními orgány v srpnu
letošního roku.
Pí. Neumanová: budou propojené aktivity školky a školy?
P. Ševčík: propojení aktivit určitě bude. Měli jsme už jednání ve školce s paní Štěpánovou a
propojení musí být jak ve škole s výukou tak i v mimoškolních aktivitách.
Pí. Stehlíková: jak se školním autem? Když jsem jezdila já, tak se to vcelku pokrývalo….
p. Ševčík: V letošním roce to zatím vyrovnané nebylo. Od nového školního roku ale budou rodiče
platit za dopravu víc a dlouhodobě to nevypadá, že bychom měli nové děti z takové dálky, jako
jsou Hořice. U nových žáků cílíme na místní a na region, kde je dopravní obslužnost hromadnou
dopravou. Na autoprovoz je pamatováno v rozpočtu školy a auto musí sloužit nejen k dopravě
dětí, ale ke služebním cestám personálu a k zajištění dalších aktivit školy.
Starosta: stále také jednáme ve věci autobusových linek, které by umožnily dostupnost
hromadnou dopravou co nejdříve. Problém je s rozdílností krajů.
Pí. Neumannová: jsou dary z loňského roku v pořádku?
P. Ševčík: komunikovali jsme s rodiči a dalšími poskytovateli. Vše je v pořádku zaúčtováno.
Některé prostředky už byly utraceny za učební pomůcky, další se objednávají a v jednání jsou
dary v letošním roce. Vše ale běží standartně a čistě.
Návrh usnesení
ZO schvaluje Rozpočtovou změnu č. 2.

Hlasování:
Usnesení č. 3/28/18 bylo schváleno.

pro 5 proti

0

4. Půjčka ŘKF Studenec
Starosta přednesl zastupitelstvu žádost zaslanou Římskokatolickou farností Studenec o poskytnutí
bezúročné půjčky ve výši 250.000,- Kč na předfinancování „Odvodnění kostela sv. Prokopa
v Čisté u Horek“. Na tuto akci má farnost přiznánu dotaci ze SZiF, ale akci musí nejprve
zafinancovat a pak dostane projekt zpětně proplacen. Protože se jedná o investici do kostela
v Čisté, který je dominantou obce a týká se to i zlepšení poměrů na hřbitově, který obec rovněž
spravuje, navrhuje starosta poskytnutí půjčky do 30.3.2019.
Připomínky občanů:
Návrh usnesení
ZO schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky Římskokatolické farnosti Studenec ve výši 250.000,Kč se splatností do 30.3.2019.
Hlasování:

pro 5 proti

0

Usnesení č. 4/28/18 bylo schváleno.
5. Projednání a schválení účetní závěrky za PO
Starosta seznamuje zastupitelstvo s účetní závěrkou příspěvkové organizace obce, Základní a
mateřské školy Čistá u Horek. Tuto závěrku zpracovala dřívější účetní školy, paní Zichová. Z této
závěrky vychází fakt, že organizace skončila za rok 2017 ve ztrátě 266.330,06 Kč. Ztráta bude
hrazena ze zlepšených hospodářských výsledků následujících let. Jako zřizovatel má Obec
povinnost po provedené kontrole projednat a schválit účetní závěrku za příspěvkovou organizaci.
V příspěvkové organizaci proběhla dne 7.6.2018 veřejnosprávní kontrola. Tu provedl najatý
kontrolor, p. Karel Pítro. Detailní výstupy kontroly nejsou ještě obci kontrolorem předloženy.
Přesto byly v posledních obdobích přijaty kroky vedoucí ke zlepšení hospodaření. Odešla
ředitelka, byla vyměněna účetní, jsou zaváděna úsporná a zefektivňující opatření. S výsledkem
kontroly bude zastupitelstvo seznámeno na příštím zasedání.
Pí. Neumannová – kdo za případné nejasnosti bude zodpovědný?
Starosta: musíme počkat na výsledek veřejnosprávní kontroly. Ta by měla vše případně popsat
včetně odpovědnosti…. Vše prodlužuje nekomunikace bývalé účetní zodpovědné za závěr
loňského roku.
Místostarosty: Pozor – ztráta nebude takřka jistě mankem, je způsobena naúčtováním fondů do
výsledku hospodaření.
Připomínky občanů :
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje účetní závěrku PO Základní škola a Mateřská škola Čistá u Horek,
PO za rok 2017.
Hlasování: pro: 5

proti 0

Usnesení č. 5/28/18 bylo schváleno.
6. Projednání a schválení účetní závěrky za Obec
Zastupitelstvo projednalo účetní závěrku za Obec za rok 2017. Starosta tak navrhuje tento
dokument po projednání schválit.
Připomínky občanů:
Návrh usnesení:

ZO po projednání schvaluje účetní závěrku obce za rok 2017.
Hlasování: pro: 5

proti 0

Usnesení č. 6/28/18 bylo schváleno.
7. Projednání a schválení závěrečného účtu
Starosta seznamuje zastupitelstvo s proběhlou kontrolou hospodaření obce za rok 2017, kterou
provedl Krajský úřad Liberec, odbor kontroly. Při kontrole byla shledána chyba v nesprávně
vyplacené odměně starostovi, což vzniklo špatným zaookrouhlením výše odměny. Náprava byla
provedena okamžitě po zjištění ještě v měsíci březnu 2018. Jinak nebyly shledány žádné závady a
kontrolor neměl k postupům žádných výhrad. Starosta proto po projednání navrhuje schválit
závěrečný účet obce za rok 2017 bez výhrad.
Připomínky občanů:
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje závěrečný účet obce Čistá u Horek za rok 2017 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čistá u Horek provedené pracovnicí KÚ LK bez
výhrad.
Hlasování: pro: 5 proti 0
Usnesení č. 7/28/16 bylo schváleno.
8. Zakázka malého rozsahu:
a) Restaurování sv. Jana Nepomuckého
Obec obdržela příslib dotace na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého od SZiF. Podmínkou
je však uzavření smlouvy se zhotovitelem. Protože byl předpoklad zakázky do objemu 0,5
milionu korun bez DPH, byly osloveny k účasti v soutěži tři firmy. Ty také předložily své
nabídky: Kamenictví KYNO s.r.o. za cenu 495.478,- Kč, Petr Gláser za cenu 553.610,- Kč a
Pavla Žiaková za cenu 563.500,- Kč. Z nich komise doporučila uzavřít Smlouvu o dílo s vítězem,
který nabídl nejvýhodnější cenu, tedy s Kamenictvím KYNO s.r.o.
b) Projekční příprava čp. 30
Ing. Jan Korda a jeho tým připravují pro obec projekt „Stavební úpravy č.p. 30 v Čisté u Horek“.
Tento projekt je nutnou součástí žádosti o dotaci na tento objekt, o kterou se bude Obec pokoušet
v srpnu tohoto roku. Podmínkou žádosti je i doložení smlouvy s projektantem. Odhadované
stavební náklady na akci činí cca 9,1 milionu korun. Honorář za projekční přípravu do fáze
stavebního povolení činí 250.000,- Kč. Jde o zohlednitelný výdaj v rámci dotační podpory.
Starosta proto navrhuje předloženou SoD č. 437/18 uzavřít.
Připomínky občanů:
Návrh usnesení:
ZO schvaluje:
a) uzavření SoD na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého s Kamenictvím KYNO s.r.o.
v ceně díla 495.478,- Kč.
b) uzavření SoD na vyhotovení projektové dokumentace na „Stavební úpravy č.p. 30 v Čisté u
Horek“ s ing. Janem Kordou v ceně díla 250.000,- Kč.
Hlasování: pro: 5 proti 0
Usnesení č. 8a,b/27/18 bylo schváleno.
Informace:
Jednání s ŘSD ohledně přeložky silnice I/16
Starosta informoval zastupitelstvo o jednání se zástupci ŘSD Liberec a zástupci Státního
pozemkového úřadu. Kvůli záměru stavby obchvatu vyvolá ŘSD Liberec u SPÚ pozemkové
úpravy v katastru naší obce. Bude na zvážení Obce, ale především vlastníků zemědělské půdy,

