Obec Nová Telib

Zápis
z veřejné schůze občanů obce Nová Telib konané dne 24.02.2018
Za zastupitelstvo obce přítomen:

Ing. Hájek Jan
Lic. Truneček Jan
Rybář Václav
Dlouhý Jaroslav
Vacek Jiří

Nepřítomen: Křovina Jiří

Místo jednání: sál místního pohostinství U zvoničky obce Nová Telib
Při veřejné schůzi přítomno 5 členů zastupitelstva.
Veřejná schůze byla zahájena v 18:14 hodin a ukončena v 19:43 hodin.
Na schůzi přítomno 47 občanů obce.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

Úvod
Hospodaření obce 2017 + stavy bankovních účtů 2017
Zpráva o činnosti ZO v roce 2017
Plán činností OZ pro rok 2018 + rozpočet obce pro rok 2018
Různé
Diskuze + závěr

Úvod
Starosta obce přivítal všechny přítomné na veřejné schůzi obce Nová Telib a úvodem požádal o
minutu ticha, jako vzpomínku na zemřelé spoluobčany v uplynulém roce.
Následně byl představen program veřejné schůze.

2. Hospodaření obce 2017 + stavy bankovních účtů 2017
Starosta obce zrekapituloval rok 2017, vyjmenoval zásadní události a představil výsledky
hospodaření obce za uplynulý rok.
Rozpočet obce za rok 2017 dle skutečnosti:
příjmy
3.313.000,-Kč
výdaje
2.801.000,-Kč
Hospodaření obce za rok 2017 po odečtení výdajů od příjmů skončilo přebytkem 512.000,-Kč.
Stavy účtů k 31.12.2017:

běžný účet u KB
spořící účet u KB
účet u ČNB

1.761.000,-Kč
3.233.000,-Kč
375.000,-Kč
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3. Shrnutí činnosti roku 2017
Starosta obce zrekapituloval rok 2017, vyjmenoval zásadní události, zrealizované investiční,
neinvestiční akce a podotknul, že v roce 2017 bylo proinvestováno 1.900.000,-Kč.
Realizované investiční akce:
Zajištění projektové dokumentace k rekonstrukci chodníku (I.+II. etapa), zajištění projektové +
geodetické zaměření k rekonstrukci vodních nádrží, rekonstrukce komunikace „Poupova zahrada“ II.
etapa, díly na opravu hasičské stříkačky, oprava vodovodních souprav v „Pražské ulici“, oprava
kanálů v obci, nákup strategických pozemků, rekonstrukce plochy bioodpadu, I. etapa rekonstrukce
hospody, oprava soklu a fasády na budově místního obchodu, energetický štítek, cedule na
hasičárně, oprava přístřešku na kontejnery pro tříděný odpad, výzdoba vánočního stromku atd..
Realizované neinvestiční akce:
2x audit obce, kulturní komise (setkání seniorů, MDŽ, výročí občanů, pálení čarodějnic pro děti za
hospodou, MDD – dětské dobrodružné hry, mikulášská besídka s rozsvícením vánočního stromu,
vánoční večírek pro dospělé, dětský karneval), zorganizování velkoobjemového a nebezpečného
odpadu, zajištění revize komínů, očkování psů, 10x schůze zastupitelstva, vyřízeno na 43 žádostí
občanů a veřejných institucí. Byla zmíněna činnost jednotlivých spolků, jimi pořádané akce a
podpora obce.

4. Rozpočet obce pro rok 2018 + plánované aktivity pro rok 2018
Starosta obce představil plánovaný rozpočet, investiční a neinvestiční akce na rok 2018.
Pro rok 2018 je naplánován přebytkový rozpočet ve výši 50.000,-Kč.
plánované příjmy
3.100.000,-Kč
plánované výdaje
3.050.000,-Kč
Plánované investiční akce:
Rekonstrukce chodníku u hlavní komunikace (I. etapa);
Rekonstrukce vodních nádrží v obci v závislosti na poskytnutí dotace;
Dokončení kolaudace “Pražské ulice“;
II. etapa rekonstrukce hospody U Zvoničky;
Výkup strategických pozemků;
Zajištění projektu na rekonstrukci antukového kurtu;
Zajištění projektu na zavedení vodovodu do části obce Kladěruby;
Pasporty komunikací;
Nákup obecního traktůrku na sekání trávy a odklízení sněhu atd….
Plánované neinvestiční akce:
Odeslání žádosti na obec Žerčice o připojení obce Nová Telib na plánovanou ČOV v Žerčicích;
Uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy na rybník Žid;
Komplexní pozemková úprava;
Zajištění kontejnerů na velkoobjemový odpad;
Zajištění odvozu nebezpečného odpadu;
Zajištění revize komínů;
Pokračování činnosti kulturní a sportovní komise atd….
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5. Různé
-

Ankety – starosta obce informoval o výsledku uskutečněných anket na internetových stránkách
obce
- kvalita služeb v místní hospodě „U Zvoničky“ - 181 hlasů spokojeno
- 107 hlasů nespokojeno
- 102 hlasů nemůže posoudit
(I.etapa rekonstrukce hodspody proběhla, v letošním roce bude navazovat II.etapa).
- vybudování dětského hřiště v prostoru pod hospodou - 142 hlasů pro vybudování
- 185 hlasů proti
- přemístění vánočního stromu k úřadu obce

- 184 občanů pro přemístění
- 117 občanů proti přemístění
- 119 pro přemístění s lepší výzdobou

V současné době je zvažováno vysazení nového vánočního stromku na jiném místě.
-

Odpadové hospodářství – starosta obce informoval o finanční situaci v odpadovém
hospodářství obce.
Za rok 2017:
- celkové příjmy za odpady (2017) 180.000,-Kč
- celkové výdaje za odpady (2017) 278.000,-Kč
OBEC -98.000,-Kč
Dále starosta obce informoval o zdražení o cca 4% za vývoz komunálního odpadu ze strany
poskytovatele služeb.
V rámci svozů nebezpečného odpadu nebude dále přijímán elektroodpad dle vyjádření
poskytovatele.

-

Audity obce – starosta obce informoval o dvou proběhlých auditech obce, které byly uzavřeny
se závěrem: Bez chyb a nedostatků.

-

Komplexní pozemková úprava – starosta obce vysvětlil problematiku pozemkové úpravy
(zcelení více pozemků jednoho vlastníka do jednoho celku).

-

Situace v obci – starosta obce informoval o následujících událostech:
- ZO obdrželo anonym s upozorněním na havarijní stav chodníku a jeho údržbu. Odpověď na
anonym byla vyvěšena na internetových stránkách obce.
- v roce 2017 došlo k záměrnému poškození osvětlení vánočního stromku u OÚ.
- starosta obce apeloval na rodiče ohledně zdravení dětí a dorostenců v obci.

6. Různé + diskuze
a) P.Dlask
dotaz/návrh
odpověď

- návrh na vybudování obecního bytu v prostorech nad obchodem
- starosta obce – na ZO v minulosti několikrát diskutováno a zatím odloženo.
Znovuotevření místního obchodu je velice nepravděpodobné.
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b) P.Wolf
dotaz/návrh
odpověď

- další využití prostor obchodu, například jako výrobny?
- starosta obce informoval o opakovaném podání inzerátu na pronájem
nebytových prostor, bohužel bez jakéhokoliv zájmu.

c) P.Brodský
dotaz/návrh
odpověď

- kam zmizely vítací cedule v obci?
- starosta obce + p.Truneček - podána informace o probíhající rekonstrukci

d) P.Brodský
dotaz/návrh
odpověď

- jak to vypadá s v loňském roce představeným erbem a vlajkou obce?
- starosta obce – návrh byl odeslán na schválení do parlamentu ČR

e) Pí.Bubnová
dotaz/návrh
odpověď

f)

P.Brodský
dotaz/návrh
odpověď

g) P.Kollátor
dotaz/návrh
odpověď

- bylo zvažováno spojení provozu hospody a místního obchodu?
- starosta obce – tato problematika bude řešena dále v budoucnu
- p.Kryštofek – znovuotevření potravin v obci nemá smysl

- co znamená odkoupení strategických pozemků?
- starosta obce – podal vysvětlení o které pozemky se jedná a to z důvodu
zachování přístupu občanů obce, např. k rybníku Žid, nebo k obecnímu
bioodpadu.
Dále byla diskutována problematika opravy poničených polních cest.

- je plánována oprava cesty směrem k p.Kašparovi st.?
- starosta obce – zpevnění cesty je plánováno po dokončení novostavby v této
oblasti

7. Závěr
Rok 2018 je posledním rokem funkčního období stávajícího zastupitelstva a u této příležitosti
starosta obce krátce shrnul dosavadní funkční období v letech 2014-2017. Starosta obce poděkoval
občanům za účast na veřejné schůzi. Dále pak poděkoval všem občanům, kteří v roce 2017 pracovali
pro obec, jednotlivým spolkům za aktivitu, obecním komisím, všem členům zastupitelstva a účetní
obce pí.Poupové za práci v roce 2017.
Na závěr starosta obce popřál všem pevné zdraví a úspěchy v roce 2018.

Zapsal:

Vacek Jiří
Starosta obce:

Ing. Jan Hájek
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