Zápis

z jednání zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou,
které se konalo v pátek 27. června 2008 od 19.00 hod v kiosku u lyžařských vleků
Přítomni: H. Růžičková, L. Waldmann, A. Bariaková, M. Řípa, Z. Jirouš a D. Špidlen
Omluveni: I. Štěpánková, Ing. A. Koucký a J. Soukup
Dále bylo přítomno 8 občanů
Program:
1. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
2. OZV č. 1/2008, kterou se stanoví systém nakládání s odpadem
3. Cena vodného a stočného na rok 2008
4. Strategický plán Leader MAS „Přijďte pobejt“ o.s.
Paní starostka Hana Růžičková přivítala všechny přítomné a navrhla rozšířit program jednání o
další body:
5. Schválení přijetí dotace na opravu pískovcové sochy a uzavření smlouvy na opravu
6. Asistenční centrum Most – Obnova kulturní památky Stará škola
7. Byt v Havírně
8. Různé
Hlasováno: pro 6
proti 0
zdržel se 0
1. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi M. Řípa, Z. Jirouš a jako zapisovatelka
A. Nesvadbová.
Hlasováno. Pro 6
proti 0
zdržel se 0
2. OZV č. 1/2008, kterou se stanoví systém nakládání s odpadem
Obec Paseky nad Jizerou vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o systému nakládání
s odpadem. Stanovený systém je závazný pro všechny občany, kteří mají v Pasekách
trvalé bydliště, tak i občany, kteří vlastní objekt k rekreaci. Podnikatelské subjekty, které
chtějí zavedený systém využívat, by měly mít s obcí podle § 17, odst. 6 zákona č.
185/2001 Sb. o odpadech uzavřenou písemnou smlouvu. Vyhláška nabude účinnosti po 15
dnech vyvěšení na úřední desce.
Hlasováno o návrhu OZV a návrhu smlouvy s podnikateli: pro 6 proti 0 zdržel se 0
3. Cena vodného a stočného na rok 2008
Na základě kalkulace byla stanovena pro rok 2008 cena vodného 12,- Kč/m3 a stočného
10,- Kč/m3 (ceny jsou bez DPH).
Starostka seznámila všechny přítomné o problému majetkoprávního vypořádání pozemků,
na kterých se nacházejí vodojemy a prameniště. Bude třeba jednat s jednotlivými majiteli
pozemků o odkoupení nebo zřízení věcných břemen. M. Řípa doporučuje prověřit termíny
legalizace odběru podzemních vod a navrhuje toto dát jako úkol do příštího jednání.
Hlasováno o ceně vodného a stočného:
pro 6
proti 0
zdržel se 0
4. Strategický plán Leader MAS „Přiďte pobejt“ o.s.
Paní starostka seznámila přítomné se strategickým plánem Leader MAS „Přiďte pobejt“ pro
období 2007 – 2013. Podrobné informace budou zveřejněny v Paseckých listech. Podklady
jsou k dispozici též na www.maspridtepobejt.cz .
Zastupitelstvo bere na vědomí.
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5. Schválení přijetí dotace na opravu sochy P. Marie Bolestné a uzavření smlouvy na
opravu
Na opravu sochy P.Marie Bolestné jsme získali dotaci z Krajského úřadu LK ve výši
45.000,- Kč, skutečné náklady budou 54.740,- Kč . Opravu provede akademický sochař Jiří
Novák na základě smluvy o dílo.
Hlasováno o schválení přijetí dotace:
pro 6
proti 0
zdržel se 0
Hlasováno o uzavření smlouvy o dílo:
pro 6
proti 0
zdržel se 0
Dále se jednalo o možnosti požádat majitele pozemku, na kterém stojí již zmíněná socha,
o případném odkoupení části pozemku.
6. Asistenční centrum Most – Obnova kulturní památky Stará škola
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele (Asistenční centrum Most a.s.), že bude
vyvíjet veškerou potřebnou činnost k získání finanční podpory na projekt objednatele
označený pracovním názvem: Obnova kulturní památky-písmácké školy v Pasekách nad
Jizerou. V případě kladného posouzení žádosti a přidělení dotace činí smluvní odměna
150.000,-Kč + 19%DPH. V případě, že finanční podporu nezískáme, výše zmíněnou částku
hradit nebudeme.
Hlasováno: pro 6
proti 0
zdržel se 0
7. Byt v Havírně
Byt č. 6 v čp. 225 v Havírně bude uvolněn. Původní nájemci investovali do zařízení bytu
cca 70.000,- Kč a chtějí se s budoucím nájemcem finančně vypořádat. Zastupitelstvo
rozhodlo, že uveřejní nabídku pronájmu bytu na kabelové televizi v Rokytnici nad Jizerou,
na internetu a v Paseckých listech. Termín uzávěrky přihlášek je 31.7.2008.
Hlasováno: pro 6
proti 0
zdržel se 0
8. Různé
Pan Janoušek se dotazoval, kdy bude odstraněn grejdr od Staré školy. D. Špidlen mu
odpověděl, že ho měli odvézt na jaře hasiči,ale nepovedlo se, a proto se tato záležitost bude
dále řešit. Dále se dotazoval na jednotlivé položky kalkulace vodného a stočného. Všechny
dotazy byly vysvětleny.
Miroslav Kučera požádal, zda-li by bylo možno navézt trochu červené drtě na cestu od
č.p. 5. Toto mu bylo přislíbeno.
Paní starostka informovala přítomné o kanalizaci. Výběrové řízení na dodavatelskou firmu
by mělo proběhnout během léta. Pokud nenastanou prodlevy, mělo by se letos začít
s pracemi na nové ČOV. Na řadech se začne pracovat příští rok. Termín dokončení
kanalizace je 2011.

Ověřovatelé zápisu:
Martin Řípa...............................................datum podpisu.........................................
Zdeněk Jirouš............................................datum podpisu.........................................

Starostka:

Hana Růžičková........................................datum podpisu.........................................
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Usnesení
z jednání zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se konalo
v pátek 27. června 2008
od 19.00 hod v kiosku u lyžařských vleků
Zastupitelstvo schvaluje:
36/08 37/08 39/08 40/08 41/08 -

OZV č. 1/2008, kterou se stanoví systém nakládání s odpadem a návrh smlouvy pro
podnikatelské subjekty
cenu vodného a stočného na rok 2008 ve výši 12,- Kč/m3 za vodné a 10,- Kč/m3
za stočné ( bez DPH )
schválení přijetí dotace na opravu sochy od Krajského
úřadu Libereckého kraje ve výši 45.000,- Kč
uzavření smlouvy o dílo na opravu sochy P.Marie Bolestné s ak. soch. Jiřím
Novákem
uzavření smlouvy s Asistenčním centrem Most – smluvní odměna v případě
kladného posouzení žádosti a přidělení dotace na Obnovu areálu Staré školy
150.000,-Kč + 19%DPH

Zastupitelstvo ukládá :
starostce obce
42/08 zveřejnit inzerát na byt č. 6 v čp. 225
43/08 prověřit lhůty související s legalizací odběru podzemních vod
L. Waldmannovi
44/08 zjistit možnosti a podmínky odkupu pozemku pod pomníkem se sochou P.Marie
Bolestné

Zastupitelstvo bere na vědomí:
38/08 -

Strategický plán Leader MAS „Přiďte pobejt“

Ověřovatelé zápisu:
Martin Řípa...............................................datum podpisu.........................................
Zdeněk Jirouš............................................datum podpisu.........................................

Starostka:

Hana Růžičková........................................datum podpisu.........................................
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