Zápis
ze zasedání zastupitelstva města Liběchov
konaného dne 26. 1. 2015 od 18:00 hodin.
Přítomni: Jaroslav Groh, Ing. Štěpán Hladký, Ing. Kamil Janatka (příchod 18:05), Jan Rodr, Ing. Pavla Veverková,
Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková
Omluveni: Ing. Pavel Dostál, Zdeněk Miřatský
Neomluveni: Josef Ulman

Zahájení
Zasedání zastupitelstva města zahájila v 18:00 hod. starostka města Ing. Vladimíra Zralíková, konstatovala
přítomnost pěti z devíti členů zastupitelstva města a prohlásila zastupitelstvo města za usnášeníschopné.
Starostka prohlásila, že zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace podle ust. § 93 odst. 1)
zákona o obcích byla na úřední desce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní před zasedáním.
Upozornila všechny přítomné, že se pořizuje audio záznam z tohoto zasedání.
Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem byla starostkou navržena Ing. Pavla Veverková.
Starostka dala hlasovat o volbě zapisovatele.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo města volí zapisovatelem dnešního zasedání paní Ing. Pavlu Veverkovou.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 5

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

-

Ing. Kamil Janatka

-

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

Pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

Pro

Ing. Štěpán Hladký

Pro

Jan Rodr

Pro

Ing. Vladimíra Zralíková

Pro

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Ověřovateli zápisu byli předsedající navrženi:

p. Jan Rodr
p. Štěpán Hladký

Starostka dala hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Jana Rodra a pana Štěpána Hladkého.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 5

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

-

Ing. Kamil Janatka

-

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

Pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

Pro

Ing. Štěpán Hladký

Pro

Jan Rodr

Pro

Ing. Vladimíra Zralíková

Pro

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Starostka oznámila příchod Ing. Kamila Janatky v 18:05 hodin, konstatovala přítomnost šesti členů ZM.
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Schválení programu
Starostka sdělila přítomným, že zápis z minulého zasedání ZM konaného 17. 12. 2014 byl zvolenými ověřovateli
podepsán, uložen u starostky a vyvěšen na Úřední desce městského úřadu a na internetu. K zápisu nebyly
vznešeny žádné připomínky.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo města schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva města:
1. Zpráva starostky o činnosti
2. OZV č. 1/2015, OZV č. 2/2015
3. Strategický plán města Liběchov
4. Smlouvy s právem stavby
5. Darovací smlouva ZŠ
6. Oddávací den a obřadní místa
7. Příspěvek DSO
8. Různé
Výsledek hlasování:
pro návrh: 6 proti návrhu: 0 zdržel se: 0
Ing. Pavel Dostál

-

Ing. Kamil Janatka

Pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

Pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

Pro

Ing. Štěpán Hladký

Pro

Jan Rodr

Pro

Ing. Vladimíra Zralíková

Pro

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

K bodu 1. – Zpráva starostky o činnosti
1. Je opravené VO k nádraží a porucha VO na Boží Vodě.
2. Převzetí účetnictví – kontrola roku 2014 jako nutnost pro schválení účetní závěrky, zpracování výkazů,
vyúčtování dotací a povinná hlášení, FÚ a krajský úřad - špatně zaúčtované položky, nenapravená závažná
pochybení zjištěná při přezkumu hospodaření z krajského úřadu, nezaúčtování nájemného za rok 2014 a
tudíž je potřeba dohledávat platby ve výpisech z účtů a z příjmových dokladů, pohledávky za stočné a
komunální odpad neevidované, v účetních výkazech vykázány mínusem, chybně vedena pokladna,
nesoulad se SFŽP – půjčka kanalizace, chybné vedení majetku města, v měsíci prosinci nebyly zaplaceny
faktury, takže se město stalo dlužníkem.
3. Na konci roku 2014 byla uzavřena rámcová smlouva s firmou O2 na pevnou linku, internet a mobilní
telefon pro město a ZŠ a MŠ Liběchov, čímž dojde k úspoře nejméně 70 000 Kč za rok.
4. V lednu se uskutečnily tři schůzky s vedením Nemocnice Mělník, s ředitelem, s ředitelem lékařů společně
se starostou města Mšeno ohledně zřízení dětské lékařské péče v Liběchově a ve Mšeně po MUDr.
Němečkovi. Na náš popud Nemocnice Mělník zvažuje zřízení dalšího pediatrického obvodu, jednání stále
probíhají.
5. Od pondělí 6.dubna 2015 začne fungovat Pražská integrovaná doprava:
a) z Liběchova do Prahy bude možné jet na jednu jízdenku,
b) bude zřízená nová zrychlená linka Praha-Mělník-Liběchov-Štětí č.369,
c) konečná stanice bude v Praze Ládví (na 95%),
d) senioři nad 70 let budou mít jízdné zdarma,
e) PID nahradí MHD, takže autobusy pojedou přes autobusové nádraží a bude nutné přestoupit
na lokální MHD Mělníka.
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Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu starostky o činnosti.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 6

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

-

Ing. Kamil Janatka

Pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

Pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

Pro

Ing. Štěpán Hladký

Pro

Jan Rodr

Pro

Ing. Vladimíra Zralíková

Pro

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

K bodu 2. – OZV č. 1/2015, OZV č. č. 2/2015
Starostka informuje o obecně závazné vyhlášce OZV č. 2/2015 o odpadech, o třídění, shromažďování. Současná
vyhláška neodpovídá platným normám. Bude zveřejněna na webu města i na úřední desce. Je domluvena schůzka
se svozovou firmou a bude se řešit navýšení počtu kontejnerů.
Místostarosta informuje o obecně závazné vyhlášce OZV č. 1/2015, kterou se vydává Požární řád města Liběchov.
Upravuje zřízení jednotky požární ochrany, požární poplachový plán, které jednotky u nás zasahují. Hasiči neměli
zdravotní prohlídky, dohody, nebyla zde zřizovací listina atd. Nyní se veškerá dokumentace dává do pořádku. Také
bude zveřejněno na webu města i na úřední desce.
K bodu nebyly vznešeny žádné připomínky. Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo města schvaluje OZV č. 1/2015 a OZV č. č. 2/2015.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 6

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

-

Ing. Kamil Janatka

Pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

Pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

Pro

Ing. Štěpán Hladký

Pro

Jan Rodr

Pro

Ing. Vladimíra Zralíková

Pro

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
K bodu 3. - Strategický plán města Liběchov
Místostarostka informuje o zpracovaném strategickém plánu rozvoje města. Tento dokument je důležitý
především ve vazbě na žádosti o dotace ať z Evropských peněz, tak i z národních zdrojů, kdy je podmínkou podání
žádosti schválený strategický rozvojový plán města. Definuje vizi města a cíle, jakým směrem by se rozvoj města
měl ubírat a zároveň návrhy projektů a akcí, jejichž realizací lze dojít k nastaveným cílům.
K bodu nebyly vznešeny žádné připomínky. Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo města schvaluje Strategický plán rozvoje města Liběchov.
Výsledek hlasování:
pro návrh: 6 proti návrhu: 0 zdržel se: 0
Ing. Pavel Dostál

-

Ing. Kamil Janatka

Pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

Pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

Pro

Ing. Štěpán Hladký

Pro

Jan Rodr

Pro

Ing. Vladimíra Zralíková

Pro

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
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K bodu 4. - Smlouvy s právem stavby
Místostarostka informuje o plánovaném podání žádosti o dotaci na rekonstrukci chodníků kolem silnice I/9
a o potřebě schválit smlouvy s právem stavby. Části chodníků, především na pravé straně ve směru na Českou
Lípu, jsou v soukromém vlastnictví. Aby město získalo stavební povolení na tuto akci, je třeba stavebnímu úřadu
doložit smlouvy s právem stavby uzavřené s majiteli pozemků. Po dokončení akce, budou části chodníků
převedeny formou daru či koupí do majetku města, nebo budou uzavřeny smlouvy o věcném břemeni.
K bodu nebyly vznešeny žádné připomínky. Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv s právem stavby na části pozemků st. 92, st. 89/3, p.č. 76, st.
77/2, st. 77/1, st. 78, st. 91.
Výsledek hlasování:
pro návrh: 6 proti návrhu: 0 zdržel se: 0
Ing. Pavel Dostál

-

Ing. Kamil Janatka

Pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

Pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

Pro

Ing. Štěpán Hladký

Pro

Jan Rodr

Pro

Ing. Vladimíra Zralíková

Pro

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
K bodu 5. - Darovací smlouva ZŠ
V loňském roce byly zakoupeny počítače za 71 292 Kč do ZŠ, stolky a židličky za 22 185 Kč do MŠ a nebyla
zpracována darovací smlouva, ani nebyly tyto věci dány do majetku města. Je třeba schválit darovací smlouvu
k 31. 12. 2014, aby se zmíněné věci staly majetkem ZŠ a MŠ Liběchov, jak bylo domluveno s ředitelem školy.
K bodu nebyly vznešeny žádné připomínky. Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo města schvaluje následné sepsání darovací smlouvy mezi městem Liběchov a ZŠ a MŠ Liběchov.
Výsledek hlasování:
pro návrh: 6 proti návrhu: 0 zdržel se: 0
Ing. Pavel Dostál

-

Ing. Kamil Janatka

Pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

Pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

Pro

Ing. Štěpán Hladký

Pro

Jan Rodr

Pro

Ing. Vladimíra Zralíková

Pro

Usnesení č. 8 bylo schváleno.
K bodu 6. - Oddávací den a obřadní místa
Starostka informuje, že je potřeba schválit oddávací den a obřadní místa. Navrhuje schválit stejný oddávací den
a obřadní místa jako v loňském roce a ve všech letech předešlých.
Oddávací den: každý třetí pátek v měsíci, kdy je obřad zdarma. Kterýkoliv jiný den je zpoplatněn.
Obřadní místa: obřadní síň Městského úřadu Liběchov a Rezidence Liběchov - zahrada.
K bodu nebyly vznešeny žádné připomínky. Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo města schvaluje oddávací den každý třetí pátek v měsíci a 2 obřadní místa – obřadní síň
městského úřadu Liběchov a Rezidence Liběchov – zahrada.
Výsledek hlasování:
pro návrh: 6 proti návrhu: 0 zdržel se: 0
Ing. Pavel Dostál

-

Ing. Kamil Janatka

Pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

Pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

Pro

Ing. Štěpán Hladký

Pro

Jan Rodr

Pro

Ing. Vladimíra Zralíková

Pro

Usnesení č. 9 bylo schváleno.
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K bodu 7. - Příspěvek DSO
Starostka seznamuje zastupitele a přítomné s havarijním stavem vodovodního řadu a vodárny ve vlastnictví DSO
Boží Voda. Je třeba vyměnit 400 prošlých vodoměrů, většinu sekčních (hradících) šoupat, většinu koncových
hydrantů, několik let zatýká do vodárny střechou, je nutné instalovat hlavní uzávěr pro oblast Ješovice (skutečnost
- v případě havárie v Ješovicích bude zavřen hlavní uzávěr vodojemu a nepoteče voda v části Želíz a v Tupadlích),
na mnoha místech jsou úniky vody, zvyšuje se počet havárie. Na zasedání DSO bylo odsouhlaseno, že je nutné
vytvořit fond oprav, do kterého se bude pravidelně vkládat suma 200 000 Kč v poměru uvedeném ve stanovách
DSO (podíl Liběchova činí 49,47%, což je 98 940 Kč).
K bodu nebyly vznešeny žádné připomínky. Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 10:
a)Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o stavu vodovodního řadu.
Výsledek hlasování:
pro návrh: 6 proti návrhu: 0 zdržel se: 0
Ing. Pavel Dostál

-

Ing. Kamil Janatka

Pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

Pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

Pro

Ing. Štěpán Hladký

Pro

Jan Rodr

Pro

Ing. Vladimíra Zralíková

Pro

b) Zastupitelstvo města schvaluje pravidelný roční příspěvek na účet DSO Boží voda ve výši 98 940 Kč.
Výsledek hlasování:
pro návrh: 6 proti návrhu: 0 zdržel se: 0
Ing. Pavel Dostál

-

Ing. Kamil Janatka

Pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

Pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

Pro

Ing. Štěpán Hladký

Pro

Jan Rodr

Pro

Ing. Vladimíra Zralíková

Pro

Usnesení č. 10 bylo schváleno.
K bodu 8. - Různé
a) Řád ohlašovny požáru a zřizovací listina
Místostarosta vysvětluje Řád ohlašovny požáru – ohlašovna požáru na Městském úřadě Liběchov, dole v chodbě
bude vyvěšen požární řád, kde je uveden postup jaké kroky činit v případě mimořádné události, upravuje
vyhlášení požárního poplachu ve městě, telefonní čísla, na koho se mají občané obrátit. Obracet se v případě
problémů v první řadě na tísňové linky Mělník. Zřizovací listina – nebyla předána, nebyla nalezena na úřadě, ani
na Mělníku na HZS, musela ale existovat. Nová Zřizovací listina nahrazuje původní. Administrativně je jednotka
hasičů v pořádku, nyní se bude řešit zprovoznění vozidla.
K bodu nebyly vznešeny žádné připomínky. Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo města schvaluje Zřizovací listinu JSDH Liběchov a Řád ohlašovny požárů města Liběchov.
Výsledek hlasování:
pro návrh: 6 proti návrhu: 0 zdržel se: 0
Ing. Pavel Dostál

-

Ing. Kamil Janatka

Pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

Pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

Pro

Ing. Štěpán Hladký

Pro

Jan Rodr

Pro

Ing. Vladimíra Zralíková

Pro

Usnesení č. 11 bylo schváleno.
b) Dar obce – majitelé domácích ČOV
Na konci roku 2014 většina majitelů domácích vyřídila s městem zaplacení poplatku za zhodnocení pozemku
a město jim zpětně poskytlo dar na zmírnění tvrdosti OZV č. 1/2013. Ve většině případů to paní starostka s majiteli
vyřídila sama, ale jakmile dar přesáhne 20 000 Kč, je třeba toto schválit v ZM. Nyní je třeba schválit dar panu J. F.
ve výši 22 139 Kč.
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K bodu nebyly vznešeny žádné připomínky. Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí daru na zmírnění tvrdosti OZV č. 1/2013 z rozpočtu města Liběchov
panu J. F. ve výši 22 139 Kč.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 6

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

-

Ing. Kamil Janatka

Pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

Pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

Pro

Ing. Štěpán Hladký

Pro

Jan Rodr

Pro

Ing. Vladimíra Zralíková

Pro

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

c) Nájemné v nově zrekonstruovaném bytě
Starostka informuje, že město má nově zrekonstruovaný byt a že se zastupitelé na pracovní schůzce domluvili
na ceně 45 Kč/m2. K bodu nebyly vznešeny žádné připomínky. Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo města schvaluje nájemné ve výši 45 Kč /m2.
Výsledek hlasování:
pro návrh: 6 proti návrhu: 0 zdržel se: 0
Ing. Pavel Dostál

-

Ing. Kamil Janatka

Pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

Pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

Pro

Ing. Štěpán Hladký

Pro

Jan Rodr

Pro

Ing. Vladimíra Zralíková

Pro

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

d) Žádost o posunutí termínů kolaudace
Pan L. a paní D. požádali o posunutí termínu kolaudace v Třešňovce o dalších 12 měsíců. V minulosti bylo takovým
žadatelům, kde je zřejmé, že stavba je již vybudována a že roli hraje především nedostatek finančních prostředků
na její úplné dokončení, vyhověno. K bodu nebyly vznešeny žádné připomínky. Starostka dala hlasovat o návrhu
usnesení.
Návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení termínů kolaudace o 12 měsíců, resp. o 36 měsíců ode dne podpisu
kupní smlouvy panu L. a paní D.
Výsledek hlasování:
pro návrh: 6 proti návrhu: 0 zdržel se: 0
Ing. Pavel Dostál

-

Ing. Kamil Janatka

Pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

Pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

Pro

Ing. Štěpán Hladký

Pro

Jan Rodr

Pro

Ing. Vladimíra Zralíková

Pro

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

e)Veřejnosprávní kontrola ZŠ
Starostka sděluje, že 23. 1. 2015 byla zahájena veřejnosprávní kontrola ŽS a MŠ Liběchov, která musí být podle
zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. prováděna každoročně, město nechávalo dělat audity, veřejnosprávní
kontroly nebyly v ZŠ prováděny. V souvislosti se zákonem 320/2001 Sb., o finanční kontrole starostka upozornila,
že město zpracovalo a odevzdalo zprávu o finanční kontrole veřejné správy pouze v roce 2004 a 2007. Na
minulém ZM byla schválena směrnice o finanční kontrole, která stanoví postupy kontroly poskytnutých příspěvků
z rozpočtu města. Zpráva o výsledku FKVS za rok 2014 bude zpracována a v řádném termínu odevzdána. K bodu
nebyly vznešeny žádné připomínky. Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
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Návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o zahájení veřejnosprávní kontroly ZŠ a MŽ Liběchov.
Výsledek hlasování:
pro návrh: 6 proti návrhu: 0 zdržel se: 0
Ing. Pavel Dostál

-

Ing. Kamil Janatka

Pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

Pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

Pro

Ing. Štěpán Hladký

Pro

Jan Rodr

Pro

Ing. Vladimíra Zralíková

Pro

Usnesení č. 15 bylo schváleno.
f) Telefony
Starostka informuje, že v rámci rámcové smlouvy O2 získala služební telefon, bohužel v Ješovicích není žádné
pokrytí signálem, přestože O2 slibovalo zesílení pokrytí. Proto je nutné si ponechat telefon u VODAFONE. Aby se
nemusela sepisovat další smlouva s dalším operátorem Vodafone, což je finančně nevýhodné, žádá o proplácení
paušálu za užívání soukromého telefonu stejně, jako se proplácelo panu Ulmanovi a panu Kleinertovi. Je potřeba
schválit proplacení faktury za telefon za listopad/2014 panu Ulmanovi, panu Kleinertovi a od 25. 11. 2014 paní
Zralíkové. Ing. Janatka má dotaz, o jaké částky se jedná. Starostka odpovídá, že pan Ulman měl paušál 650 Kč a že
sama má ten samý paušál a pak Kleinert měl vyšší částku, která byla rozdílná a v listopadu to bylo 1250 Kč.
Návrh usnesení č. 16:
a) Zastupitelstvo města schvaluje proplacení faktur soukromého telefonu panu Ulmanovi a panu Kleinertovi za
listopad 2014.
Výsledek hlasování:
pro návrh: 6 proti návrhu: 0 zdržel se: 0
Ing. Pavel Dostál

-

Ing. Kamil Janatka

Pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

Pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

Pro

Ing. Štěpán Hladký

Pro

Jan Rodr

Pro

Ing. Vladimíra Zralíková

Pro

b) Zastupitelstvo města schvaluje proplácení paušálního poplatku soukromého telefonu paní Zralíkové od 25.
11. 2014.
Výsledek hlasování:
pro návrh: 6 proti návrhu: 0 zdržel se: 0
Ing. Pavel Dostál

-

Ing. Kamil Janatka

Pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

Pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

Pro

Ing. Štěpán Hladký

Pro

Jan Rodr

Pro

Ing. Vladimíra Zralíková

Pro

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

g) Poplatek za popelnice
Starostka informuje o ceně za svoz komunálního odpadu. Přesto, že město výrazně doplácí, cena zůstane stejná,
protože by se jednalo o výrazné navýšení. S firmou zajišťující svoz bylo jednáno o dalších možnostech placení, kdy
se nyní platí paušálně za rok, ale je možné platit i za každý svoz což by mohlo být výhodné pro někoho, kdo třídí.
Ráda by nechala tuto možnost prověřit, zda by nebyla pro občany výhodnější. Místostarosta dodává, že budou
kontejnerová stání rozšířena o další nádoby a občané budou moci více třídit odpad.
Dotaz pan R. – kolik množství v tunách se odveze a zda je nutné svážet každý týden v období od jara do podzimu?
Starostka informuje, že toto také bylo s firmou projednáváno a že množství v tunách komunálního odpadu je
takové, že by to ob týden nevycházelo, nic méně existuje možnost kontrolního vážení, kdy se zjistí přesná hodnota
v tunách.

7

Návrh usnesení č. 17:
Zastupitelstvo města bere na vědomí výši poplatku za popelnice ve výši 560 Kč za osobu.
Výsledek hlasování:
pro návrh: 6 proti návrhu: 0 zdržel se: 0
Ing. Pavel Dostál

-

Ing. Kamil Janatka

Pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

Pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

Pro

Ing. Štěpán Hladký

Pro

Jan Rodr

Pro

Ing. Vladimíra Zralíková

Pro

Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Starostka dále informuje, že od 1. 1. 2015 město musí dle nového zákona zajistit sběr a třídění kovů –
shromaždiště kovů bude v lesní správě, kde se budou odpady shromažďovat, bude vyvěšen řád shromažďovny a
město je pak odveze do sběrny a zisk bude vložen do pokladny města.
Svoz bioodpadu – od dubna je nutno zajistit svoz bioodpadu, především z veřejných prostranství, domluveno
s firmou SAGG, která bude mít kompostárnu a zdarma tu bude přistavovat a odvážet velkoobjemové kontejnery
za zeleň, především na trávu. Z Ješovic bude bioodpad pravděpodobně odvážen pracovníky města do
kompostárny pana Vondráka, která bude na vinici za Liběchovem po pravé straně směr na Štětí.
EKO- KOM – kontrolou účetnictví jsme zjistili, že město nevystavilo od roku 2011 sedm faktur firmě EKO-KOM za
třídění odpadu zhruba za 140 000 Kč. Faktury zpětně vystavíme a město tyto peníze získá dodatečně.
Dále starostka informuje zájmové organizace, spolky, kluby a sdružení, aby do 10. února požádaly o finanční
příspěvky z rozpočtu města na rok 2015, aby mohly být v rozpočtu zohledněny.
Informuje, že město se mělo stát plátcem DPH zhruba od roku 2013, město se nepřihlásilo k plátcovství DPH. Nyní
se musí zjistit, přesně od jakého měsíce, musíme se nahlásit zpětně na FÚ a město bude muset DPH doplatit,
včetně možných pokut a úroků. Starostka bude dále o této skutečnosti informovat.
Diskuse












Pan J. P. má dotaz, zda byla vyplacena odměna bývalému starostovi? Starostka odpovídá, že odměna
byla vyplacena jednorázově.
Pan J. P. Jakého má město právníka? Starostka odpovídá, že konzultace probíhají s poradcem obcí
s panem Slunéčkem a JUDr. Zikmundem, kdy se platí právníkovi za konkrétní konzultaci, nikoliv
paušálně měsíčně, jak to bylo u JUDr. Havla.
Pan T. Ř. – bude se zdražovat voda? Starostka odpovídá, že v letošním roce ne. Starostka ještě dodává,
že kontrolou účetnictví bylo zjištěno, že byly špatně vystaveny faktury na 14 % DPH, tak je možné, že
občané budou zpětně nějaké peníze doplácet v řádech korun.
Paní S. – výtka k řediteli školy. Nepořádek kolem školy, plné koše, listí, papírky, děti sedící na
parapetech. Starostka bude jednat s panem ředitelem školy.
Pan S. – jak je to se získáním cesty ke škole? Místostarostka odpovídá, že je v kontaktu s vlastníkem
pozemku a celá věc je v jednání, žádá občany o strpení.
Pan F. – oprava komunikací u rybárny a na Boží vodě. Podle stavu financí se budou cesty opravovat.
Pan P. – oprava komunikací u pana P. Nezapomenout na opravu silnice – žádost obyvatel.
Starostka informuje – Pila Štětí – zatím nebude zprovozněna. Rekonstrukce mostu je plánována ve
Štětí v roce 2016.
Pan R. – nedodržování rychlosti 30 km/h a žádost o měření. Místostarostka informuje, že ve středu
proběhne schůzka s dopravním inženýrem o možnostech nových přechodů pro chodce a jiných
dopravních opatření ke snížení rychlosti na I/9.
Pan J. – Zda bude informace o nedostatcích zveřejněna? Starostka odpovídá, že postupně bude o
pochybeních vyplývajících z kontroly účetnictví informovat ve Zpravodaji a na webových stránkách.
Paní N. - stromy zkrátit u skautské klubovny.
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