Obec Pertoltice
Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice
konaného dne 13.12.2017 od 17,00 hodin v zasedací místnosti oú
Přítomni: zastupitelé Josef Šlemr, Viktor Podmanický, Josef Šíma ml., Jiří Votrubec a Lucie Pilzová
DiS, Irena Závůrková , Josef Cyrus
v průběhu zasedání po skončení sl.povinností dorazil V.Hovad
Omluven/a: Z.Halounová
Je přítomno: 7 členů zastupitelstva – zasedání je usnášeníschopné
Zápisem byl/a pověřen/a : Viktor Podmanický
Hosté: Olga Čepelíková DiS
Jednání zahájeno v 17:02 hod.
1) OZ zasedlo - bylo zahájeno jednání. Starosta přítomné přivítal a začaly se ustanovovat orgány
schůze.
Usnesení č. 01/06/17 OZ po projednání schvaluje složení orgánů schůze. Dále schvaluje program
zasedání na dnešní den. Zápisem byla pověřen/a: Viktor Podmanický
Zápis ověří: J.Šlemr a J. Šíma Příprava usnesení:Vladimír Hovad. Zasedání vede: Viktor
Podmanický - starosta obce
Přítomno hlasování: 7
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
2) Předseda kontrolního výboru předkládá zastupitelstvu zprávu o plnění usnesení. Bez připomínek.
Usnesení č. 02/06/17 OZ schvaluje zprávu o plnění usnesení z předchozích zasedání zastupitelstva
obce.
Přítomno hlasování: 7
Hlasování: pro:7
proti: 0
zdržel se: 0
3) OZ projednává postup pro pro prodej pozemkové parcely – částí parcely. Bez připomínek.
Usnesení č. 03/06/17 OZ schvaluje kroky při přípravě prodeje částí pozemkové parcely č. 317/2, v
katastrálním území Dolní Pertoltice. A to v rozsahu vyznačeném vytyčovacím plánem. Části parcely,
které jsou předmětem prodeje budou vyčleněny ze stávající výměry dotčené pozemkové parcely
následně vypracovaným geometrickým plánem. Cena prodejní bude stanovena znaleckým
posudkem. Kupující – po vyhlášení záměru obdržela Obec Pertoltice dvě žádosti na odkoupení,
budou hradit veškeré náklady, které jsou spojeny s prodejem pozemků ( znalecký posudek,
geometrický plán, správní poplatky..). Starosta se pověřuje, aby objednal potřebné práce u
jednotlivých dodavatelů.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
4) Starosta předkládá rozpočet obce v konečné, dopracované podobě. K této podobě není připomínek.
Zastupitelstvo předložený návrh vyrovnaného rozpočtu schvaluje bez připomínek.
Usnesení č. 04/06/17 OZ schvaluje rozpočet obce na rok 2018, na straně příjmů v částce 4 959
860,-Kč a na straně výdajů v částce 4 959 860,-Kč. Rozpočet je vyrovnaný.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
5) OZ projednává pověření pro starostu.
Usnesení č. 05/06/17 OZ schvaluje pověření pro starostu obce. A to k provedení rozpočtového
opatření ke dni 31.12.2016. Ukládá pověřenému, aby na nejbližším zasedání zastupitelstva v roce
2018, předložil podobu zpracovaného rozpočtového opatření ke kontrole.
Přítomno hlasování: 7
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
6) OZ v tomto bodě pověřuje starostu obce podpisem příkazní smlouvy na podání žádosti na SFDI –
akce Bezpečný přechod pro chodce v Dolních Pertolticích. K textu smlouvy není připomínek.
Usnesení č. 06/06/17 OZ schvaluje uzavření příkazní smlouvy, a to s panem Ing. Tomášem Rakem
– práce na přípravě, zpracování a podání žádosti na SFDI – výstavba bezpečného přechodu v
Dolních Pertolticích.
Starosta se pověřil podpisem smlouvy.

Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
7) OZ projednává žádost na příspěvek – doporučení výborů zastupitelstva je vyhovět žádosti.
Usnesení č. 07/06/17 OZ schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost – Domov u Spasitele Frýdlant,
pro rok 2018. A to ve výši 10.000,-Kč.
Přítomno hlasování: 7
Hlasování: pro:7
proti: 0
zdržel se: 0
8) OZ projednává žádost na příspěvek – doporučení výborů zastupitelstva je nevyhovět této žádosti.
Usnesení č. 08/06/17 OZ neschvaluje poskytnutí příspěvku na činnost, pro rok 2018, žadatel –
Diecézní charita Litoměřice.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
9) OZ projedná žádost DSO – určení osoby pro zastupování zájmů obce v projektu.
Usnesení č. 09/06/17 OZ projednalo žádost na zajištění zástupce obce v procesech projektu
,,Sociální služby na Frýdlantsku společně,,. Na doporučení výborů zastupitelstva, se rozhodnutím
zastupitelstva obce pověřuje zastupováním zájmů obce v tomto projektu – pan Viktor Podmanický,
starosta obce.
Přítomno hlasování: 7
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
10) OZ projednává v tomto bodě navýšení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva a členy výborů
z řad obyvatel. Nové odměny od 1.1.2018 jsou stanoveny částkami a jejich přehled je přiložen k
zápisu.
Usnesení č. 10/06/17 OZ schvaluje navýšení odměn neuvolněných zastupitelů a členů výborů
zastupitelstva. Dle platného NV č. 318/2017, ze dne 11.září 2017. Platnost od 01.01.2018. Výše
odměn je uvedena v přehledu, který je součástí zápisu ze zasedání.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
11) OZ projednává postup pro získání pozemků kolem budoucí výstavby přístřešku pro konání
společenských akcí -pozemkové parcely ve vlastnictví FC Pertoltice. K užívání bude uzavřena nájemní
smlouva na pozemky – na dvacet let dlouhodobého pronájmu. Starosta je pověřen zapracovat
připomínky do schválené podoby smlouvy..po jenání s představiteli FC Pertoltice ( pojištění, převod
dodávek el.energie a vody)
I.Závůrková – předkládá návrh na využití kabin pro mladé hasiče..jsou bez zázemí, hasičská zbrojnice
nepostačuje.
V.Podmanický – je třeba zvážit náklady na údržbu a provoz kabin, k pořádání akcí není až tak tento
objekt potřeba.
Všeobecná shoda na pronájmu kompletního majetku.
Usnesení č. 11/06/17 OZ schvaluje návrh nájemní smlouvy na pozemkové parcely v Dolních
Pertolticích – č.165, 297/1 a 297/3. Starosta je pověřen zapracovat připomínky ze strany FC
Pertoltice do konečné podoby a pověřuje se podpisem předmětné smlouvy.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro:7
proti: 0
zdržel se: 1 ( Votrubec)
12) OZ je předložena DPP ke schválení. Místostarosta obce se pověřuje podpisem.
Usnesení č. 12/06/17 OZ schvaluje uzavření dohody o provedení práce – V. Podmanický. S
termínem ukončení prací do 31.3.2018. Odměna ve výši 25.000,-Kč. Místostarosta obce se pověřuje
podpisem příslušné dohody.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro:7
proti: 0
zdržel se: 1 (Podmanický)

OZ bere na vědomí:
- Výroční zprávu – Středisko výchovné péče Frýdlant za rok 2016/2017
- podobu rozpočtového opatření č.6/2017 ( v pravomoci starosty obce)
- informaci o průběhu inventarizace majetku obce
- informace k řešení podnětů z jednání výborů zastupitelstva,

- zprávu z jednání Obce Pertoltice a SDH Libereckého kraje ( činnost JSDH ) - předkládá
O.Čepelíková DiS – vede se diskuse k podobě vybavení a provozu zásahové jednotky.
- zprávu o činnosti JSDH – předloženou velitelkou JSDH Pertoltice

………………………..
Josef Šíma
ověřovatel

………………………….
Josef Šlemr
ověřovatel

………………………….
starosta obce

Vyvěšeno: 20.12.2017
Sejmuto: 06.01.2018

………………………...
Viktor Podmanický
zapisovatel

