
6. Usnesení č.tlta2l20t5.28l02|20l5 z 5. zasedání zastupitelstva obce Slunečná konaného
dne 19.2.201,5

Komise ve složení Jiří Holovčák'Ladislava Svobodová,Stanislava Břečková,Ervín Váňa. se sešla dne
11.2.2015 v 16,00hod a posoudila došlé nabídky.

14t02t201s
Cesta k č.p.7(Šarbortovi) a p.p.č.60/3,kú.Slunečná u české Lípy
po prostudování předložených nabídek od firem PK TRANS s.r.o.(cena267.547,-Kč vč.217o DPH
a Arlt-zemní práce (239.744,-Kč bez DPH-firma není plátce) bylo rozhodnuto,že zástupci obou firem budou
pozvéni k osobnímu jednání k upřesnění rozsahu prací a poté bude rozhodnuto o dodavateli.

hlasování:pro 5 proti 0 zdržel se 0
lst02t2015
Doplnění veřejného osvětlení v obci Slunečná na p.p.č.819l1,814

Na základě posouzení nabídek od firem Elos a Statomi bylo rozhodnuto'že firmě Elos bude proplacena zpracovaná
projektová dokumentace avýizení stavebního povolení aznovulbudou osloveny 3ťrrmy k podání nových nabídek
po doplnění projektu o část osvětlení u hřbitova. hlasování:pro 5 proti 0 zdržel se 0

16t0212015
Zo Slunečná projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č.1i2015-změna v oblasti výdajů se týká finaněního
v1pořádání minulých let-vratka nedočerpané dotace voleb do EP 9.400,-Kč a nedočerpané dotace voleb do
Zo l2.200,-Kč,Íinancování celkem 21.600'-Kč. hlasování:pro 5 proti 0 zdržel se 0

1710U2015

Byla projednána a odsouhlasena směnná smlouvamezi Obcí Slunečná a panem Novákem
obec Slunečná směňuje s panem Novákem'býem Sluneěná č.p.9,473 01 Slunečná p.p.č.833/3 _ostatní plocha -
73m2 zap.p.ě.856 --ostatní plocha o qýměře I43m2 a p.p.č.834-ostatní plocha o výměře 184m2.Na dorovnání
dohodnuté ceny směňovaných pozemků se zavun4e obec Slunečnázap|atit panu Ladislavu Novákovi cenu 25.400,-
Kč. hlasování:pro 5 proti 0 zdržel se 0

18t0u2015
Zo Slunečná projednalo a schválilo Žádost pana Byliny o proplacení spotřebované el.energie v kostele ve
Slunečné v období 1eden 2013-leden 2015,byl doloŽen stav elektroměru,ktery je umístěn v objektu fary, na
začátku a konci období.Cena energie je 1320,-Kč. hlasování:pro 5 proti 0 zdržel se 0

Í9l01l20l5

Zo Slunečná projednalo a schválilo smlouw o dopravní obsluŽnostimezi Libereckým krajem a obcí Slunečnou na
rok 2015.Finanční příspěvek obce je 12.235,-Kč. hlasování:pro 5 proti 0 zdržel se 0

20t0112015

Zo Slunečná schválilo prodej oddělené p.p.č.76712 -jiná plocha-27,-m2 panu Jřímu Suchému,býem Slunečná
č.p.93,473 01 Slunečná zacenn50,-Kělm2.Geometrickýp|ánnechal zpracovatazaplatllpanJří Suchý.
hlasování:pro 5 proti 0 zdržel se 0



21t01t201s

Zo Slunečná schválilo smloulrr o zÍueniVB(sluŽebnosti) na p.p.č.78 5 meziČuz oistribuce a's. a obcí Slunečná
za:úplatu pro obec 1.000'.Kě.Jedná se o jlžrealizovaný a zkolaudovaný protlak pod komunikací na p.p.č.785 pro
přípojku NN na pozemky paní Rygelové.

2210112015

hlasování:pro 4 proti 0 zdržel se l

Zo Slunečná projednalo a schválilo uzavření pojistek s CP na majetek obce na další roční období ve ýši
20.093,-Kč a na odpovědnost zastupitelů ve qýši 4.278,-Kě. hlasování:pro 5 proti 0 zdržel se 0

23t01120t5

Zo Slunečná projednalo a neschválilo moŽnost podat žádost o dotaci na kompostéry pro občany a chalupáře
z důvodu finanční náročnosti -minimální objem zakázky 500.000,-Kč a nejasnosti v posuzování likvidace
bioodpadu pomocí kompostéru ministerstv em ŽP . hlasování:pro 4 proti 1 zdržel se 0

2410112015
Zo Slunečná projednalo a schválilo moŽnost uzavřít smlouvu s obcí Skalice u České Lípy o ukládání biodpadu na
jejich sběrném dvoře.Smloulu dojedná starosta do konce bÍezna2015.

hlasování:pro 4 proti 0 zdržel se 1
25t01t201.5
Zo Slunečná rozhodlo o umístění 1 sběrné nádoby na kovový odpad u objektu penzionu Slunečná-na
Žádost občanů Slunečné. Zajísti starosta. hlasování:pro 5 proti 0 zdržel se 0

26t0112015
Zo Slunečnáuk|ádá kontrolnímu výboru provést kontrolu uzaÝÍenýchnájemních smluv na obecní pozemky's
tím,žepÍed|ožizprávuZo do 30.4.2015. hlasování:pro 5 proti 0 zdržel se 0

27t0U2015
Zo Slunečná schválilo místostarostkou paní Svobodou předložený Strategiclcy plán rozvoje obce na období
2015-2022. hlasování:pro 5 proti 0 zdržel se 0

28t0u2015
Zo Slunečná rozhodlo o výměně písku na dětském hřišti u restaurace Georgia z hygienických důvodů.

hlasování:pro 5 proti 0 zdržel se 0
7. Závěr

ZO vza|o na vědomí termín příštího zasedáníZo dne 26.3,20|5 od 18,00hod v budově obecního úřadu č.p.104.
Starosta obce zasedániZo Sluneěná v 19"50hod.ukončil.

,1,1 l, ,-
,,'Á'(l/,[()
Jiří Holovčák

starosta

Ladisl obodová

místostarostka

r'1věšeno. .Íl.1...

ť\\

il s-
(n

sejmuto:.



Zápis z 5. zasedání zastupitetstva obce Slunečná konaného dne 19.2.2015
od 18,00hod.na Obecním ůřadu Slunečná

Přítomni: Jiří Holovčák'Ladislava Svobodová'Zdeněk Kunka,
Stanislava Břečková,Ervín Vďa

omluven: Mgr.Jan Vokurka, Kateřina Timová

Hosté : paní Šourková

ověřovatelé zápisu : Zdeněk Kunka, Ervín Vaňa

Zapisovatel ; JUDr. Jarmila Holovčáková

Návrh programu:

1. Zahájení

2. Program ajeho schválení

3. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání Zo Slunečná

4. Projednání a schválení rozpočtové změny č.112015

S.Projednání a odsouhlasení směnné smlouvy mezi obcí Slunečná a panem Novákem

6. Různé

7. Návrh usnesení,doplnění,schválení

8. Závěr

7. Zasedáni Zastupitelstva obce Slunečná (dále jen Zo) zah iil a vedl starosta obce Jiří Holovčá|gz jednání byl
pořízen zwkoqý záznama byli na to upozorněni všichni přítomní. Bylo konstatováno že Zoje usnášeníschopné a že
bylo řádně svoláno. onúmeni o konálrí a náwh progÍamu byly vyvěšeny na úřední desce.

2. Zoschválilo předložený náwh programu. hl*sování:pro 5 proti 0 zdržel se 0

3. Kontrola usnesení ze 4.zasedání dne 29.|.2014

Bod 5d)
Komise ve složení Jiří Holovčálí'Ladislava Svobodová,Stanislava BřečkovqErvín Váňa. se sešla dne l l.2.20l5
v l6,00hod a posoudila došlé nabídky

a) Cesta k č.p.7(šarbortovi) a p.p.č.ó0/3,lr.ú.S|unečná u České Lípy
po prostudování předložeqých nabídek od firem PK TRANS s.r.o.(cena267.547,.Kč,vč.2|o/o DPH
a Arlt-zcmní práce (239.744'-Kč, bez DPH.firma není plátce) bylo rozhodnuto,že zastupci obou firem budou
pozváni k osobnímujednání k upřesnění rozsahu praciapoté bude rozhodnuto o dodavateli.

hlasovánÍ:pro 5 proti 0 zdržel se 0



b) I}optnění veřejného osvětlení v obci Slunečná na p.p.č.819lt,8t4
Na základě posouzení nabídek od ÍireqElos a Statomi bylo roáodnuto,že firmě Elos bude proplacena
zpracovanáprojektová dokumentace a vyřízení stavebního povolení a znow budou osloveny 3firmy k podaní
noqých nabídek po doplnění projektu o část osvětlení u hřbitova. hlasování:pro 5 proti 0 zdržel se 0

4.zo Slunečná projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č.1/201$změna v oblasti výdajů se ýká finančního
vypořádaní minulých let-watka nedočerpané dotace voleb do EP 9.400,.Kč a nedočerpané dotace voleb do
Zo n.2al'.Kč,Íinancování celkem 21.ó00'-Kč. hlasování:pro 5 proti 0 zdržel se 0

5. Byla projednána a odsouhlasena směnná smlouva mezi obcí Slunďná a panem Novákem

obec Slunečná směňuje s panem Novárkerqbýem Slunečná č.p.9,4?3 01 Slunečná p.p.č.833/3 _ostatní plocha -
73rpp.2 za p.p.č. 856 *ostatní plocha o qýměře'143m2 a p.p.č.834-ostatní plocha o qýměře 184m2.Na dorormání
dohodnuté ceny směňovan1ých pozemků se zavazuje obec Sluneěnázaplatit panu Ladislaw Novákovi cenu
25.400,-Kě.

hlasování:pro 5 proti 0 zdržel se 0

ó.Různé

a) Firma PK TRANS s.r.o.zasla1a mailem obrazovou fotodokumentaci uskladnění posypového materiálu's
tim,žeje spotřebovina cca polovina zakoupeného materiáluje složena pod plachtoqaby posyp
nenamrzal.Nespotřebovaný materiál firma nabizipo zimní sezoně dovéx na určené místo do obce Slunečná.

b) Zo Slunečná projednalo a schválilo žádost pana Byliny o proplacení spotřebované el.energie v kostele ve
Slunečné v období leden 2013.leden 2015,by1 doložen stav elektroměru,kÍený je umístěn v objektu fary, na
začá$ku a konci období.Cena energie je l320,.Kč. h|asování:pro 5 proti 0 zdržel se 0

c\ Zo Slunečná vzalo na vědomí zprávu starosty obce o qýměně kontejneni na separovaný odpad'která
proběhne dle informace od zástupce svozové firmy pana Ritschela do konce března 2015.

d) Zo Slunečná vzalo na vědomí zprávu místostarostky paní Svobodové o staw výběru poplatků za svoz
odpadů.Po rozeslání upomínek na nezaplacené odpady,byly odpady mimo 3 případů zaplaceny.Týo budou
řešeny individuálně

e) Zo Slunečná vzalo na vědomí informaci starosty o tom,že byla obci na závěrečném zasedání k programu
Spoleěná řešení pro původni peu o krajinu rámci svazku obcí Novoborska předana v Kam'Šenově dne
Ia.2.2a15 studie Péče o zeleň v obci Slunečná a v rámci projektu Varovný protipovodňoqý systém pro Svazek
obcí Novoborska byl obci předán Protipovodňoqý plán obce Slunečná'oba dokumenty jsou k nahlédnutí na
oU'Schvalování proběhne na příštím zasedáni Zo.

D Zo Slunečná projednalo a schváůilo smlouvu o doprarmí obslužnosti mezi Libereckým krajem a obcí Slunečnou
na rok 20l5.Finanční příspěvek obce je l2.235,.Kč' hlasování:pro 5 proti 0 zdržel se 0

zo žádáo prověření možnosti přímého spojení mezi Slunečnou a Českou Lípou malým busem u stávajícího
dopravce.

E)Zo Slunečná schválilo prodej oddělené p,p.č;'767/2{iná plocha-27'.m2panu Jiřímu Suchému,bytem Slunečná
č.p.93,473 01 Slunečná za cenu 50,.Kč/m2.Geometridý plán nechal zpracovat a zap|ati| pan Jiří Suchý.

hlasování:pro 5 proti 0 zdržel se 0



h) Zo Slunečná schválilo smlouvu o zÍizeniVB(služebnosti) na p.p.č.785 m9zi Čpz oistribuce a.s. a obcí

Slunečná za úplatu pro obec l.ooo,-Kč.Jedná se o již realizovaný a zkolaudovaný protlak pod komunikací na

p.p.č.785 p'o pripoit.'NN na pozemky paní Rygelové. blasování:pro 4 proti 0 zdržel se l.

i) za Slunečná projednalo a schválilo uzavření pojistek s ČP na majetek obce na další roční období ve výši

zb.og:,.re u nu odpol.'ědnost zastupitelů ve výši 4.278,.Kč. hlasování:pro 5 proti 0 zdržel se 0

k) Zo Slunečná projďnďo a neschválilo možnost podat žádost o dotaci na kompostéry pro občany a chalupáře

z důvodu finančn-í náročnosti _minimální objery zakávky 500.000,.Kě a nejasnosti v pozuzování likvidace

bioodpadu pomocí kompostérri ministerstvemŽp. hlasování:pro 4 proti 1 zdržel sc 0

|) Zo Sluneěná projednalo a schválilo možnost uzavřít smlouvu s obcí Skalice u České L.py o ukládaní

biodpadu na jejich sběrném dvoře'Smlouw dojedná starosta do konce března 2015.
hlasování:pro 4 proti0 zdrželse 1

m) Za Slunečná rozhodlo o umístění l sběrné nádoby na kovový odpad u objektu penzionu Slunečná-na
žáóostobčanů Slunečné. Za1ististaÍosta. h|asování:pro 5 proti 0 zdrže| se 0

n) Zo Slunečna ukládá kontrolnímu qýboru provést kontrolu uzavřených nájemních smluv na obecní
pozemky,s tím,že předloží zprávuZo ďa 3a'4.2a$. hlasování:pro 5 proti 0 zdržel se 0

o)Zo Slunečná schválilo místostarostkou paní Svobodou přeďožený Strategiclcý plán rozvoje obce na

období 2015.2022. h|asování:pro 5 proti 0 zdržel se 0

p)Zo Slunečná rozhodlo o qýměně písku na dětském hřišti u restaurace Georgia z hygieniclcých důvodů.

hlasování:pro 5 proti 0 zdržel se 0

q)Zo Slunečná bere na vědomí zprávu správce objektu č.p'104 Ervína Váni'že nájemníci pan Coněk a pan

Žimaneužívají řádně byt.Nájemníci budou vyzváni ke kontrole užívaní komisí ve složení Ervín VaňaJiří
Holovčak a Stanislav Dlouhý'

Zapsala : JUDr.Jarmila Eolovčáková
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ZdeněkKunka ::{Ť


