
 

Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Slunečná konaného dne 01.02.2017            
                           od 17,00hod.na Obecním úřadu Slunečná 

 
Přítomni: Jiří Holovčák,Ladislava Svobodová,Kateřina Timová,Jiří Hrobař,Zdeněk Kunka,Ervín Váňa(od 
17,10hod.) 

                 
Omluvena : Stanislava Křehlová-Břečková 
  
Hosté    :   paní Marie Šourková,paní Eva Bylinová 
 
Ověřovatelé zápisu : Kateřina Timová,Zdeněk Kunka  

 
Zapisovatel : Ladislava Svobodová 
 
Návrh programu: 
 
           1. Zahájení 
           2. Program a jeho schválení 

                       3. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO Slunečná   
                            4. Úprava cen pronájmů obecních pozemků 

                       5. Odměny členům jednotky SDH 
                       6. Různé 
                        a) Nákup nového počítače vč.operačního systému a nové tiskárny pro administrativu OU Slunečná. 
                        b)Žádost SDH Slunečná o nákup záchranářského žebříku.  

          c) Informace starosty o nákupu uvítacích cedulí 
          d) Návrh zastupitelů na zvýšení odměn pro místostarostku a starostu 
          e) upozornění zastupitele pana Váni na špatně přístupné kontejnery  
          f) Upozornění paní Šourkové 
          g) Rozpočtová změna č.1/2017 
          h) Poděkování zastupitele pana Váni 

                   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 5 proti 0  zdržel se 0     
      ověřovatelů zápisu-návrh Kateřina Timová,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 26.zasedání ZO ze dne 28.12.2016 bez připomínek. 
 
4. Úprava cen pronájmů obecních pozemků 
     Vystoupil starosta a konstatoval,že cena za pronájem obecních pozemků je od června 2012 stanovena na 5,- 
      Kč/m2,což se mu zdá příliš vzhledem k tomu že se uživatelé o tyto pozemky starají. 
      Vzhledem k nezájmu občanů o pronájmy navrhl cenu 3,-Kč/m2 za rok,aktualizaci všech uzavřených smluv a   
      vytipování pozemků,které jsou užívány bez smlouvy a tam smlouvy uzavřít po zveřejnění záměru pronájmu  
      těchto pozemků. 
      Návrh usnesení : 
      ZO Slunečná stanovuje cenu za pronájem 1m2 obecních pozemků na 3,-Kč/m2/rok.                                                                                                              
                                                                                                                     hlasování:pro 5 proti 0  zdržel se 0 
 
 
 
 



 
 

 

5.Odměny členům jednotky SDH 
 Starosta obce přečetl návrh odměn jednotlivým členům jednotky SDH za rok 2016 dle tabulky dodané  
 velitelem jednotky panem Stanislavem Dlouhým.Odměny jsou navrženy v celkové výši 12.300,-Kč. 

      Návrh usnesení : 
      ZO Slunečná schvaluje návrh odměn členům jednotky SDH za rok 2016 v celkové výši 12.300,-Kč 
       dle dodaného návrhu. 

                                                                                                                               hlasování:pro 6 proti 0  zdržel se 0    
                          
              6.Různé   
               a)Starosta navrhl nákup nového počítače vč.operačního systému a nové tiskárny.Stávající počítač je z roku 

              2006 a nevyhovuje svými parametry a programovým vybavením(Windows XP) novým nárokům.     
              Návrh usnesení : 

 ZO Slunečná schvaluje nákup nového počítače,programového vybavení a tiskárny pro    
 administrativu Obecního úřadu Slunečná v ceně do 60.000,-Kč.  

                                                                                                                       hlasování:pro 6 proti 0  zdržel se 0                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                          
  b) Žádost SDH Slunečná o nákup záchranářského žebříku pro zásahovou jednotku.  
     Žádost byla zdůvodněna zápisy z kontrol jednotky SDH,kde bylo označeno za závadu,že výjezdová  
      jednotka nemá zásahový žebřík.Velitel jednotky navrhl zakoupit zásahový žebřík typ PROFI-AL-    
      HN3 od firmy PROBO Nový Bor v ceně cca 20.500,-Kč. 
      Návrh usnesení : 
      ZO Slunečná schvaluje nákup zásahového žebříku typ PROFI-AL-HN3 od firmy PROBO Nový Bor  
      v ceně cca 20.500,-Kč.  
                                                                                                           hlasování:pro 6 proti 0  zdržel se 0 

    c) Starosta obce informoval přítomné zastupitele,že v součinnosti s místostarostkou objednal 3ks 
        uvítacích cedulí na vjezdy do obce od firmy Ornamento.Cedule upozorňují na dodržení rychlosti   
       50km/hod, jsou reflexní a byly pořízeny v akci se slevou 40%. 
        Budou zabudovány po schválení odborem dopravy MěU Nový Bor,což zajistí starosta. 
 
     d)Návrh zastupitelů na zvýšení odměn pro místostarostku a starostu 
        Od zastupitelů vzešel návrh na zvýšení odměn pro neuvolněné zastupitele a to o 1.000,-Kč měsíčně:  
        pro místostarostku na 8.500,-Kč/měsíc a starostu na 15.000,-Kč/měsíc      
        Návrh usnesení : 
        ZO Slunečná schvaluje zvýšení odměn pro neuvolněné zastupitele a to o 1.000,-Kč měsíčně:  
        pro místostarostku na 8.500,-Kč/měsíc a starostu na 15.000,-Kč/měsíc od 1.2.2017.                                                                                                                            
                                                                                                           hlasování:pro 6 proti 0  zdržel se 0 
     

 e) Upozornění zastupitele pana Váni na špatně přístupné kontejnery separovaného odpadu a   
      popelnice kvůli množství napadaného a nahrnutého sněhu.Pan Hrobař se nabídl,že sníh odklidí  
      svou sněhovou frézou.Bude zpracována dohoda o provedení práce.  

                
            f) Paní Šourková upozornila na platby odpadů za rekreační objekt pana Jiřího Doležila st.,který je  

                     údajně platí přímo u firmy v České Lípě.Starosta prověří tuto skutečnost. 

                 g) Rozpočtová změna č.1/2017 
                      výdaje :12.200,-Kč 
                      financování : 12.200,-Kč 

            (Jedná se o vratku za volby do zastupitelstva LK 2016) 
           Návrh usnesení : 
           ZO Slunečná schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2017 a to: 
           výdaje :12.200,-Kč 
           financování : 12.200,-Kč 
                                                                                                               hlasování:pro 6 proti 0  zdržel se 0 



 
 

 

     
                                                                                                                 
 
        h) Zastupitel pan Váňa poděkoval přítomným zastupitelům za pomoc při přípravě organizace  
            obecního plesu,který úspěšně proběhl dne 21.1.2017. 
 
 

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

 
          Ověřovatelé zápisu :  Kateřina Timová   …...…………………………………..     
 
 
                                              Zdeněk Kunka        …................................................……........           
                         
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

7. Usnesení č.137/01/2017-141/01/2017 z 27. zasedání zastupitelstva obce Slunečná 
konaného dne 01.02.2017 

 
   137/01/2017 
    ZO Slunečná stanovuje cenu za pronájem 1m2 obecních pozemků na 3,-Kč/m2/rok.                                                                                                              
                                                                                                                   hlasování:pro 5 proti 0  zdržel se 0 
 
   138/01/2017 
    ZO Slunečná schvaluje návrh odměn členům jednotky SDH za rok 2016 v celkové výši 12.300,-Kč 
    dle dodaného návrhu. 

                                                                                                                               hlasování:pro 6 proti 0  zdržel se 0 
              
                    

    139/01/2017 
    ZO Slunečná schvaluje nákup zásahového žebříku typ PROFI-AL-HN3 od firmy PROBO Nový Bor  
      v ceně cca 20.500,-Kč.  
                                                                                                                   hlasování:pro 6 proti 0  zdržel se 0    
 
 
     140/01/2017      

       ZO Slunečná schvaluje zvýšení odměn pro neuvolněné zastupitele a to o 1.000,-Kč měsíčně:  
       pro místostarostku na 8.500,-Kč/měsíc a starostu na 15.000,-Kč/měsíc od 1.2.2017.                                                                                                                            
                                                                                                                    hlasování:pro 6 proti 0  zdržel se 0 
  
      141/01/2017      
       ZO Slunečná schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2017 a to: 

         výdaje :12.200,-Kč 
       financování : 12.200,-Kč 
                                                                                                                    hlasování:pro 6 proti 0  zdržel se 0 

                                                                                                                                  
       
  

  8.Závěr 
  ZO vzalo na vědomí termín příštího zasedání ZO dne 15.3.2017 od 17,00hod v budově Obecního    
  úřadu č.p.104. Starosta obce zasedání ZO Slunečná v 18,10 hod.ukončil. 
 
 
 

 
 

              ….................................                                                                                 …............................ 
 
     Ladislava Svobodová                                                                                   Jiří Holovčák 

        místostarostka                                                                                                 starosta     

 

vyvěšeno : 10.2.2017 Holovčák 

sejmuto:…………............                                                                                                                                                                                   


