Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Kryštofovo Údolí, konaného dne 15.6.2021 od
19.00 hod. v zasedací místnosti v podkroví OÚ
Přítomni:

Pravoslav Svačinka – starosta,
Blažková, Bělina, Loukotová, Hübsch ml., Laksar, Fajmon

Omluven:

Svačinková, Čermák

Zapisovatel:

J.Blažková,

Ověřovatelé:

L.Bělina, Fajmon

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Schválení účetní závěrky obce za rok 2020
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2020
Schválení 3. změny rozpočtu obce na rok 2021
Projednání prodeje a pronájmů pozemků a budov
Různé
Diskuze
Schválení Usnesení č. 02/21

Řízením zasedání byl pověřen starosta obce Ing. Pravoslav Svačinka.
Hlasování: pro / proti / zdržel se -

7 / 0/ 0

Bod 1 – Schválení účetní závěrky obce za rok 2020
Na základě vyhlášky č.220 z 22.7.2013 sestavila obec k 31.12.2020 závěrku, ve které byly zaúčtovány
všechny známé účetní případy, které věcně a časově souvisí s hospodařením obce v r.2020.
Zastupitelé byli písemně se všemi podklady včas seznámeni.
Zároveň starosta přednesl přijatá opatření k nápravě chyb a nedostatků, vyplývajících ze zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 tím, že:
a) při schvalování rozpočtů obce na další období již bude vždy v příslušném usnesení uvedeno,
zda je rozpočet schválen jako vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový,
b) na profilu zadavatele veřejných zakázek zadavatel doplnil chybějící údaje nahráním
dokumentu, kde je uvedena skutečně uhrazená cena a bude tak činit i v případě zadávání
dalších veřejných zakázek.
Hlasování: pro / proti / zdržel se -

7/0/0

Bod 2 – Schválení závěrečného účtu obce za rok 2020
Na základě zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000Sb z 7.7.2000 sestavila
obec k 31.12.2020 závěrečný účet obce. Se souvisejícími dokumenty byli zastupitelé včas písemně
seznámeni.
Hlasování: pro / proti / zdržel se -

7/0/0

Bod 3 – Schválení 3. změny rozpočtu obce na rok 2021
Na základě nových skutečností v oblasti příjmů a v oblasti výdajů byly navrženy změny pro 3. změnu
rozpočtu obce na rok 2021. Starosta přečetl změny, provedené v rozpočtu a seznámil s nimi občany a
zastupitele. Příjmy byly navýšeny o 142 400,-Kč, ve výdajích byly přesunuta částka 1 mil. Kč z kapitoly
bytového hospodářství do nebytového hospodářství . Schodek rozpočtu činí po 3.změně – 3 272 900,Kč.
Hlasování: pro / proti / zdržel se -

7 /0 /0

Bod 4 - Projednání prodejů a pronájmů pozemků a budov
a) Prodej části pozemkové parcely č.962/2 v k.ú. Kryštofovo Údolí
Na základě vyvěšeného záměru o prodeji části pozemku č. 962/2 o výměře cca 50 m2, v k.ú. Kryštofovo
Údolí ze dne 31.5.2021, vedenému jako trvalý travní porost, projevili o nabízený pozemek zájem
manž.Andělovi, kteří jsou vlastníky sousedních parcel. Vzhledem k charakteru pozemku navrhl starosta
cenu 30,- Kč/m2.
Hlasování: pro / proti / zdržel se -

7 /0 /0

b) Pronájem pozemkové parcely č.334/1 v k.ú. Novina u Liberce
Na základě vyvěšeného záměru o pronájmu pozemku p.č. 334/1, o výměře cca 520 m2, v k.ú.
Novina u Liberce ze dne 31.5.2021, vedeném jako trvalý travní porost, projevili o nabízený pozemek
manž.Tužovi a majitelé sousedního objektu paní Horská s panem Jeníkem. Po dohodě obou zájemců
navrhuje starosta pronájem nabízené plochy rovným dílem oběma zájemcům na dobu 5-ti let za cenu
0,2 Kč/m2/rok za účelem sekání a obnovy původní vodní nádrže.
Hlasování: pro / proti / zdržel se -

7 /0 /0

c) Pronájem nebytových prostor v č.p.26 v Kryštofově Údolí
Na základě vyvěšeného záměru o pronájmu nebytových prostor v č.p.26 za účelem provozování
současného Muzea betlémů a hraček ze dne 31.5.2021 projevila zájem paní Chmelíková
(roz.Chaloupková), která doposud muzeum provozovala. Starosta navrhuje pronájem na dobu určitou
do 31.12.2022 za cenu 2 000,- Kč/měs. , s tím, že nájemné zahrnuje vytápění prostor a provoz ČOV.
Hlasování: pro / proti / zdržel se -

7 /0 /0

Bod 5 – Diskuse
p.Řehák – kdy dostanou hasiči přívěs k hasičskému autu
starosta – po dohodě s velitelem hasičů p.Hübschem ml. se zatím přívěs nebude pořizovat, pro běžné
zásahy se vše potřebné vejde do auta, pro soutěže se časem pořídí vyjímatelná vestavba, případně se
zapůjčí vlek obecní.
Paní místostarostka Blažková – na hřbitově by bylo potřeba formou brigády upravit a opravit staré
německé hroby.
Zastupitelé se usnesli, že brigáda bude zorganizována v září až říjen.
Paní místostarostka Blažková – pan Faturik ji požádal, zda by bylo možné natřít střechu na
č.p.76(cukrárna,školka)
Starosta – byl též dotazován a panu Faturikovi již odpověděl – bohužel se nedaří sehnat dodavatele.
Bod 6 - Schválení usnesení č.02/2021
Starosta přečetl usnesení k jednotlivým bodům.

Hlasování: pro / proti / zdržel se Zapsal:
Ověřili:
Přílohy: Presenční listina, Usnesení

7/0/0

