Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Slunečná konaného dne 16.8.2017
od 17,00hod.na Obecním úřadu Slunečná
Přítomni : Ladislava Svobodová,Jiří Holovčák, Jiří Hrobař,Zdeněk Kunka,Kateřina Timová
Omluveni : Stanislava Křehlová, Ervín Váňa
Hosté : paní Marie Šourková
Ověřovatelé zápisu :
Zapisovatel : Ladislava Svobodová

Návrh programu:
1. Zahájení
2. Program a jeho schválení
3. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO Slunečná
4. Účast a spolufinancování projektu „Předcházení vzniku odpadů v Novoborsku“
5. Příprava voleb do PS parlamentu ČR -20.-21.10.2017
6. Různé
a) stanovisko obce k projektu na stavbu RD,garáží na p.p.č.241/5,k.ú.Slunečná u České Lípy
b) stanovisko obce Slunečná ke stavbě RD na p.p.č.136/5,,k.ú.Slunečná u České Lípy
c) žádost SDH Slunečná o zahrnutí financí na opravu stávající požární zbrojnice na st.p.č.8/2 do
návrhu rozpočtu na rok 2018
d) nabídka na opravu havarijního stavu komína pro byt v přízemí v objektu č.p.104
e) nabídka firmy Neogenia s.r.o.na produkt mobilní rozhlas
f) Žádost pana Votočka o přemístění zpomalovacího prahu na komunikaci do Kamenického Šenova
před jeho objektem na st.p.č.30,k.ú. Slunečná u České Lípy
g) Stav projektové přípravy nového veřejného osvětlení v lokalitě kolem komunikace na p.p.č.819/1
a u hřbitova a otočky autobusu
h) Odpověď SVS a.s. na dopis starosty-jaké budou investice do jejich infrastruktury v obci Slunečná
i)zajištění akce „Rozloučení s létem“dne 26.8.2017
k)žádost paní Šourkové o instalaci zrcadla na křižovatce cesty p.č.766 u Neumannů
l) instalace vysoušeče OSMO DRY do sklepa objektu č.p.104
7. Návrh usnesení,doplnění,schválení
8. Závěr

1. Zasedání Zastupitelstva obce Slunečná (dále jen ZO) zahájil a vedl starosta obce Jiří Holovčák. Bylo
konstatováno že ZO bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné. Oznámení o konání a návrh programu bylo
vyvěšeno na úřední desce v řádném termínu.
Byla provedena volba zapisovatele-návrh Ladislava Svobodová
hlasování:pro 4 proti 0 zdržel se 1
ověřovatelů zápisu-Kateřina Timová
hlasování:pro 5 proti 0 zdržel se 0
Zdeněk Kunka
hlasování:pro 5 proti 0 zdržel se 0

2. Program a jeho schválení

hlasování:pro 5 proti 0 zdržel se 0

3. ZO vzalo na vědomí provedenou kontrolu usnesení z 30.zasedání ZO ze dne 21.06.2017 bez připomínek.

4. Účast a spolufinancování projektu „Předcházení vzniku odpadů v Novoborsku“
Starosta informoval přítomné o průběhu projektu a navrhl následující usnesení:
ZO Slunečná schválilo účast obce Slunečná na projektu „Předcházení vzniku odpadů v Novoborsku“a
současně vyčlenění částky 55.200,-Kč na financování vlastní spoluúčasti tzn.15% z celkové částky
připadající na obec Slunečná.
hlasování:pro 5 proti 0 zdržel se 0

5.Příprava voleb do PS parlamentu ČR -20.-21.10.2017
Starosta informoval přítomné o harmonogramu průběhu přípravy voleb,vyzval přítomné k aktivní účasti na nich
a sdělil,že stanoví OVK o minimálním počtu 5 členů vč.zapisovatele.
6.Různé
a) stanovisko obce k projektu na stavbu RD,garáží na p.p.č.241/5,k.ú.Slunečná u České Lípy
Zastupitelé prostudovali a projednávali předloženou dokumentaci a vyjádřili pochybnost o vzhledu
domu(velké prosklené plochy a navrhují počkat na závazné stanovisko SCHKO České středohoří v
Litoměřicích a tím se řídit.ZO Slunečná souhlasí s komunikačním připojením p.p.č.241/5 k MK na p.p.č.814
a souhlasí s překopem MK na p.p.č.814 pro vedení přepadu dešťových vod a vedení přípojky vodovodu.
hlasování:pro 5 proti 0 zdržel se 0
b)stanovisko obce Slunečná ke stavbě RD na p.p.č.136/5,,k.ú.Slunečná u České Lípy
Zastupitelé prostudovali a projednávali předloženou dokumentaci a nemají k ní připomínky.
Návrh usnesení:
ZO Slunečná souhlasí s předloženou projektovou dokumentací ke stavbě RD na p.p.č.136/5,
k.ú.Slunečná u České Lípy bez připomínek.
hlasování:pro 5 proti 0 zdržel se 0
c) žádost SDH Slunečná o zahrnutí financí na opravu stávající požární zbrojnice na st.p.č.8/2
do návrhu rozpočtu na rok 2018
Zastupitelé prostudovali předloženou žádost a bylo navrženo toto usnesení:
Obec Slunečná navrhne do rozpočtu na rok 2018 částku 150.000,-Kč na opravu podhledu a
zateplení střechy objektu stávající požární zbrojnice na st.p.č.8/2.
hlasování:pro 5 proti 0 zdržel se 0
d) nabídka na opravu havarijního stavu komína pro byt v přízemí v objektu č.p.104
Zastupitelé prostudovali předloženou cenovou nabídku a rozsah rekonstrukce.Stávající komín nad
úrovní půdy se musí odbourat ,napojení na komín v objektu bylo provedeno neodborně a komín
nemá revizi,hrozí nebezpečí požáru.Návrh usnesení:
ZO Slunečná souhlasí s předloženou cenovou nabídkou firmy Kominictví Přenda na
rekonstrukci komína v objektu č.p.104 ve výši 62.469,-Kč vč.DPH.
hlasování:pro 5 proti 0 zdržel se 0
e) nabídka firmy Neogenia s.r.o.na produkt mobilní rozhlas
Nabídku firmy Neogenia s.r.o. prezentoval zástupce firmy pan Votápek,odpovídal na dotazy zastupitelů.
Nakonec zastupitelé konstatovali,že pro obec naší velikosti a při ceně zavedení a ročního udržovacího
poplatku není nabídka v současnosti zajímavá.
f) Žádost pana Votočka o přemístění zpomalovacího prahu na komunikaci do Kamenického Šenova
před jeho objektem na st.p.č.30,k.ú. Slunečná u České Lípy
V současnosti je provoz hlavně velkých nákladních automobilů(výstavba cesty na Kozlík,těžba dřeva)
zvýšený a dochází vzhledem k neohleduplnosti řidičů k velkým otřesům a zvýšenému hluku při
přejezdu zpomalovacích pruhů.
Starosta navrhl,že bude tento problém řešit dotazem na dopravního inženýra Policie ČR,DI pana
Galla.
g) Stav projektové přípravy nového veřejného osvětlení v lokalitě kolem komunikace na p.p.č.819/1
a u hřbitova a otočky autobusu
Starosta informoval přítomné,že projekt zpracovává firma ELOS Česká Lípa a dle sdělení
zástupkyně firmy ji chybí jen několik dokumentů,tak aby projekt podala k územnímu a stavebnímu
řízení.
h) Odpověď SVS a.s. na dopis starosty-jaké budou investice do jejich infrastruktury v obci Slunečná
Starosta informoval přítomné s odpovědí majitele infrastruktury firmy SVS a.s.-odpověď je zveřejněna na
webových stránkách obce a dá se shrnout tak,že se připravuje výměna řadu mezi vrty a vodojemem,
stavbu kanalizace SVS nepřipravuje.

i)zajištění akce „Rozloučení s létem“dne 26.8.2017
Starosta a místostarostka informovali přítomné,že je vše (hudba,stánek s občerstvením)zajištěno.
Akce začíná 26.8.2017 před obecním úřadem v 18hod.
k)žádost paní Šourkové o instalaci zrcadla na křižovatce cesty p.č.766 u Neumannů
Při jízdě zhora od objektu pana Zapadla není možno dodržet pravidlo pravé ruky,protože není vidět přes
vysoký živý plot a může dojít ke kolizi s vozidly jedoucími z druhé strany.
Zastupitelé místo prohlédnou a zváží možnost instalace zrcadla a rozhodnou na příštím zastupitelstvu.
l) instalace vysoušeče OSMO DRY do sklepa objektu č.p.104
Starosta seznámil přítomné s nabídkou firmy OSMO-DRY na instalaci přístroje odstraňující vlhkost z
objektu.Přístroj je instalován na zkoušku po dobu cca půl roku a je měřena vlhkost.Pokud se během této
doby vlhkost podstatně nesníží,firma si přístroj odveze bez nároku na plnění a vrátí zálohu na instalovaný
přístroj ve výši cca 25.000,-Kč.
Návrh usnesení:
ZO Slunečná souhlasí s instalací přístroje firmy OSMO DRY do suterenu objektu č.p.104 a
zaplacením vratné zálohy na tento přístroj.
hlasování:pro 4 proti 1 zdržel se 0

Zapsala : Ladislava Svobodová ……………………………………………

Ověřovatelé zápisu : Kateřina Timová …...…………………………………..

Zdeněk Kunka

…................................................……........

7. Usnesení č.164/08/2017-169/08/2017 z 31. zasedání Zastupitelstva obce Slunečná
konaného dne 16.8.2017
164/08/2017
ZO Slunečná schválilo účast obce Slunečná na projektu „Předcházení vzniku odpadů v Novoborsku“a
současně vyčlenění částky 55.200,-Kč na financování vlastní spoluúčasti tzn.15% z celkové částky
připadající na obec Slunečná.
hlasování:pro 5 proti 0 zdržel se 0
165/08/2017
ZO Slunečná souhlasí s komunikačním připojením p.p.č.241/5 k MK na p.p.č.814 a souhlasí s překopem
MK na p.p.č.814 pro vedení přepadu dešťových vod a vedení přípojky vodovodu. Vzhled domu se bude
řídit závazným stanoviskem SCHKO České středohoří v Litoměřicích.
hlasování:pro 5 proti 0 zdržel se 0
166/08/2017
ZO Slunečná souhlasí s předloženou projektovou dokumentací ke stavbě RD na p.p.č.136/5,
k.ú.Slunečná u České Lípy bez připomínek.
hlasování:pro 5 proti 0 zdržel se 0
167/08/2017
Obec Slunečná navrhne do rozpočtu na rok 2018 částku 150.000,-Kč na opravu podhledu a
zateplení střechy objektu stávající požární zbrojnice na st.p.č.8/2.
hlasování:pro 5 proti 0 zdržel se 0
168/08/2017
ZO Slunečná souhlasí s předloženou cenovou nabídkou firmy Kominictví Přenda na
rekonstrukci komína v objektu č.p.104 ve výši 62.469,-Kč vč.DPH.
hlasování:pro 5 proti 0 zdržel se 0

169/08/2017
ZO Slunečná souhlasí s instalací přístroje firmy OSMO DRY do suterenu objektu č.p.104 a
zaplacením vratné zálohy na tento přístroj.
hlasování:pro 4 proti 1 zdržel se 0

8.Závěr
ZO vzalo na vědomí termín příštího zasedání ZO dne 27.9.2017 od 17,00hod v budově Obecního úřadu
č.p.104. Starosta obce zasedání ZO Slunečná v 18,50 hod.ukončil.

….................................
Ladislava Svobodová
místostarostka

vyvěšeno : 22.8.2017 Holovčák

…............................
Jiří Holovčák
starosta

