Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva obce Kryštofovo Údolí, konaného dne 10.12.2020 od 19.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: Pravoslav Svačinka – starosta
Blažková, Svačinková, Hübsch J. ml., Laksar, , Bělina, Loukotová ( od 19.15), Fajmon,
Omluven: Čermák
Zapisovatel: Svačinková
Ověřovatelé: Hübsch, Fajmon
Program:
1) Schválení 5. změny rozpočtu obce na rok 2020
2) Schválení návrhu rozpočtu na rok 2021 a rozpočtového výhledu na období 2022 - 2024
3) Schválení plánu veřejných zasedání zastupitelstva pro rok 2021
4) Schválení plánu inventur a složení inventurní komise
5) Projednání prodeje pozemku dle vyvěšeného záměru
6) Projednání žádosti o poskytnutí dotace na výstavbu DČOV
7) Různé
8) Diskuze
Řízením zasedání byl pověřen starosta obce Ing. Pravoslav Svačinka.
Hlasování: pro / proti / zdržel se - 7/ 0/ 0
Bod 1 – Projednání a schválení 5. změny rozpočtu obce na rok 2020
Na základě nových skutečností v oblasti daňových příjmů, pronájmů a prodejů pozemků, odpadového
hospodářství, ČOV, péče o vzhled obce a zeleň a činnosti místní správy byly navrženy změny pro 5. změnu
rozpočtu obce na rok 2020. Starosta přečetl změny provedené v rozpočtu a seznámil s nimi občany a
zastupitele. Příjmy byly navýšeny o 99 000,-Kč, výdaje byly navýšeny o 159 000 ,-Kč, celkově po změně
převyšují výdaje příjmy o 2 844 030,- Kč. Schodek bude financován z vlastích zdrojů.
Hlasování: pro / proti / zdržel se – 7/0/0
Bod 2 - Schválení návrhu rozpočtu na rok 2021 a rozpočtového výhledu na období 2022- 2024
Starosta přečetl a seznámil občany s návrhem rozpočtu na rok 2021 a nechává hlasovat o schválení
rozpočtu obce na rok 2020. Plánovaný schodek rozpočtu ve výši 3 208 500,- Kč bude financován
z vlastních zdrojů. Zároveň představil rozpočtový výhled pro období 2022-2024
Hlasování: pro / proti / zdržel se - 8/0/0
Bod 3 - Schválení plánu veřejných zasedání zastupitelstva pro rok 2020
Zastupitelstvo se dohodlo na pracovní schůzi na těchto termínech veřejného jednání zastupitelstva v roce
2021: 25.2., 13.5., 22.7., 30.9. a 9.12 vždy od 19.00 hod.
Hlasování: pro / proti / zdržel se - 8/0/0

Bod 4 - Schválení plánu inventur a složení inventurní komise
Pro splnění zákonných povinností byl stanoven plán inventur za rok 2020 v období od 31. 12. 2020 do
20.1.2021. Jako členové inventurní komise byli navrženi:
Martina Žilková – referentka (člen komise), Bc. Kateřina Svačinková – zastupitel (předseda komise) ,Jiří
Hübsch – zastupitel (člen komise)
Hlasování: pro / proti / zdržel se - 8/0 /0
Bod 5– Projednání prodeje pozemku dle vyvěšeného záměru
Prodej pozemkové parcely č.341/2 v k.ú. Kryštofovo Údolí
Na základě vyvěšeného záměru o prodeji pozemku č. 341/2 o výměře cca 278 m2, v k.ú. Kryštofovo Údolí
ze dne 24.11.2020, vedenému jako zahrada, projevila o nabízený pozemek zájem paní Žučková, která je
vlastníkem sousední parcely. Vzhledem k charakteru pozemku navrhl starosta cenu 50,- Kč/m2.
Hlasování: pro / proti / zdržel se - 8/0/0

Bod 6– projednání žádosti o poskytnutí dotace na výstavbu DČOV
Na obecní úřad byla doručena žádost o dotaci z dotačního programu obce na podporu výstavby a
rekonstrukce DČOV od paní Černé, č.p.100, Kryštofovo Údolí. Požadovaná dotace činí 25 638,-Kč, což je
50% způsobilých výdajů. Dotace bude vyplacena po doložení všech náležitostí, uvedených v podmínkách
dotace.
Hlasování: pro / proti / zdržel se - 8/0 /0
Bod 7 – Různé
a) Ukončení nájemní smlouvy pro Novina č.p.154
Starosta informoval, že došlo k uzavření dohody s paní Chmelíkovou o ukončení nájmu k 30.11.2020.
V roce 2021 bude objekt bývalé školy v Novině rekonstruován na čtyři bytové jednotky.
b) Odpuštění nájemného v souvislosti s Covid – 19
Starosta informoval, že o snížení, odložení nebo odpuštění nájemného požádala cukrárna. Žadatelé byli
odkázáni na státní dotační program Covid – nájemné II.
c) Výpověď z nájmu nájemci hospody U Kryštofa
Starosta informoval o postupu ohledně výpovědi nájemní smlouvy v případě pronájmu hospody U
Kryštofa. Výpověď byla podruhé námitkována, tentokrát s neplatnými důvody, tedy platí k 31.3.2020.
d) Nový spoj linky MHD č.16
Starosta informoval, že od 1.12.2020 byl přidán jeden spoj s odjezdem v 6.02 hod. od OÚ. Bylo tak
učiněno na základě žádosti obce z r. 2016. Dále bude jednáno o přidání dalšího spoje s odjezdem z Liberce
okolo 14.hodiny.

Bod 8 – Diskuse
p.L.Řehák – dotaz ohledně oprav vlakového nádraží Kryštofovo Údolí.
Starosta – jedná se opravy na popud pana A.Janečka prostřednictvím žádosti obce. Pan Janeček vysvětlil
podrobnosti
Paní Fedurcová – informovala, že o pronájem nádraží požádal i spolek 100 chutí (školka), ale neuspěli.

Pan Janeček – předal materiál ohledně zřízení pobočky České pošty v obci, kterou by provozovala
s podporou České pošty obec nebo případně jiný zájemce.
Starosta – zastupitelé se s materiály seznámí a budou se problémem zaobírat.
Paní E.Žáková – vyslovila pochvalu skupině kolem místostarostky za zvelebení čekáren na zastávkách MHD
Paní Fedurcová – oslovila zastupitele ohledně požadavku na projednání financování altánu v budované
zahradě školky
Starosta – požadavek byl vznesen pozdě, takže k jeho pracovnímu a poté případně dalšímu projednávání
dojde v lednu 2021. Je nutné doplnit některé údaje a informace. Následně proběhla všeobecná diskuze
k nejen k tomuto tématu
Pan Wagner – dotaz ohledně digitalizace kroniky a zveřejnění na webu obce
Starosta – digitalizace je hotová, výsledek byl předán v PDF a JPEG formátu na pěti CD. Zajistíme umístění
na web.

Bod 8 - Schválení usnesení
Starosta přečetl usnesení k jednotlivým bodům
Hlasování: pro / proti / zdržel se - 8/0/0

Zapsal: Svačinková
Ověřili: Hübsch, Fajmon
Přílohy: Presenční listina, Usnesení

