Obec Háje nad Jizerou
zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.6.2021
Přítomno:

Omluveni:
Program:

8 členů zastupitelstva: Ing. Křapka Jaroslav, Šedivý Josef, Ing. Hlava Zbyněk,
Pikora Radek, Ing. Štěpán Jaroslav, Vyhlídko Miloš,
Pršala Josef, Skalský Václav
Chlumová Monika
1) Zahájení
2) Ustavení pracovních orgánů
3) Kontrola usnesení
4) Informace o stavu hospodaření obce k 31.5.2021
5) Volba zástupců do školské rady Krakonošovi ZŠ a MŠ Loukov
6) Závěrečný účet a přezkoumání hospodaření
Mikroregionu Pojizeří za rok 2020
7) Žádost o příspěvek o.p.s. Spokojený domov
8) Různé, diskuse
9) Závěr

ad 1)

Starosta přivítal všechny přítomné a přečetl program.
Program schválen 8 členy zastupitelstva

ad2)

Ustavení pracovních orgánů.
Jednání řídil:
Ing. Křapka Jaroslav
Zápis:
Pikora Radek
Kontrola zápisu:
Ing. Štěpán Jaroslav, Vyhlídko Miloš
Usnesení:
Šedivý Josef

ad 3)

Bylo přečteno usnesení z minulého zasedání. Bez připomínek
Zastupitelstvo bere na vědomí.

ad 4)

Starosta seznámil zastupitelstvo obce se stavem hospodaření obce k 31.5.2021. Příjmy
jsou zatím v předpokládané výši. Výdaje nepřekračují stanovený rámec.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

ad 5)

Josef Pršala a Josef Šedivý byli navrženi a poté zvoleni do školské rady Krakonošovy
ZŠ a MŠ Loukov jako zástupci zřizovatele.
zvoleno 8 členy zastupitelstva.

ad 6)

Starosta seznámil zastupitelstvo se závěrečným účtem a přezkoumáním hospodaření
Mikroregionu Pojizeří za rok 2020.
Zastupitelstvo bere na vědomí

ad 7)

Zastupitelstvo schválilo dar o.p.s. Spokojený domov ve výši 5.400,- Kč.
Schváleno 8 členy zastupitelstva

ad 8) a) Dar ve výši 65.000,- Kč obci Hrušky na Jižní Moravě (okres Břeclav). Jedná se o obec
postiženou ničivým tornádem.
Schváleno 8 členy zastupitelstva.
b) Rozpočtové opatření č.2 v celkové výši 65.000,- Kč dle přílohy. Jedná se o dar obci
Hrušky, která byla postižena ničivým tornádem. Rozpočtové opatření je k nahlédnutí
na obecním úřadě a internetových stránkách obce.
Schváleno 8 členy zastupitelstva.
c) Dále bylo zastupitelstvem projednáno použití starých žulových nepravidelných kostek,
které pochází z rekonstruované cesty v Loukově a jsou již řadu let skladovány
v prostoru“škvárovkárny“. Vzhledem k nízké odkupní ceně, která vychází z jejich
kvality (nepravidelný tvar), budou použity jako makadam do obecních cest.
Schváleno 8 členy zastupitelstva.
c) Starosta informoval zastupitele o získání dotace z krajského úřadu na opravu
nefunkčního odpadu z vodojemu na Rybnicích.
e) Starosta seznámil zastupitele s pracovním návrhem rekonstrukce cesty z Loukova do
Škodějova. Jedná se o hlavní cestu řešenou v rámci komplexní pozemkové úpravy k.ú.
Rybnice.
f) Místostarosta seznámil zastupitele se záměrem umístění doprvní značky zákaz vjezdu
všech motorových vozidel na komunikace ze Sytové do Roprachtice s dodatkovou
tabulkou „Mimo dopravní obsluhy obcí Háje nad Jizerou, Roprachtice a Poniklá –
Přívlaka“. Důvodem je silné zvýšení provozu na daných cestách v době uzavírky mostu
v Poniklé. Dané komunikace nejsou na takový provoz z hlediska jeho bezpečnosti
uzpůsobeny.
g) Déle byl projednán návrh p.Pikory na nákup další komunální techniky pro údržbu obce.
Jednalo by se o víceúčelový užitkový automobil (sloužil by pro dopravu materiálu,
zimní posyp, zemetání a pod.) a sekací traktůrek (např. i starší z bazaru).
Schváleno 8 členy zastupitelstva
ad 9)

Na závěr bylo přečteno usnesení
Usnesení bylo schváleno 8 členy zastupitelstva.
Starosta Ing. Křapka ukončil zasedání a poděkoval všem za účast.
Nedílnou součástí zápisu je usnesení.

V Rybnicích 6.7.2021.

Zapsal

: Pikora Radek

Ověřovatelé: Ing. Štěpán Jaroslav
Vyhlídko Miloš
Starosta

: Ing. J. Křapka
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