Obec Háje nad Jizerou
zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.2.2022
Přítomno:

9 členů zastupitelstva: Ing.Křapka Jaroslav, Šedivý Josef,Vyhlídko Miloš,
Pikora Radek, Skalský Václav, Ing.Štěpán Jaroslav,
Chlumová Monika, Ing. Hlava Zbyněk , Josef Pršala

Jednání řídil: Ing. Jaroslav Křapka
Program:

1) Zahájení
2) Ustavení pracovních orgánů
3) Kontrola usnesení
4) Zpráva o hospodaření obce v roce 2021
5) Rozpočet obce na rok 2022
6) Vyhodnocení inventur 2021
7) Zpráva o výsledku finanční kontroly MR Pojizeří
8) Zpráva o bezpečnostní situaci v obci v za rok 2021
9) Žádosti o finanční příspěvek
10) Směna a odkup pozemků v k.ú. Rybnice a Dolní Sytová
11) Změna územního plánu č.3
12) Rekonstrukce silnice II/292 – „Pojizerka“
13) Různé, diskuse
14) Závěr

ad 1)

Starosta přivítal všechny přítomné a přečetl program.
Program schválen 9 členy zastupitelstva.

ad 2)

Ustavení pracovních orgánů : Zápis – Pikora Radek
Ověřovatelé – Pršala Josef
Vyhlídko Miloš
Usnesení – Šedivý Josef

ad 3)

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

ad 4)

Hospodaření obce v roce 2021 skončilo se zůstatkem na účtu 4.991.593,66 Kč a
v pokladně 20.269,- Kč.
Starosta podrobněji seznámil zastupitele s jednotlivými položkami dle výkazu pro
plnění rozpočtu k 31.12.2021.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

ad 5)

Rozpočet na rok 2022
Plánované příjmy v roce 2022 se předpokládají 11.890.819,- Kč + převod z roku 2021
ve výši 2.500.000,- Kč.
Plánované výdaje v roce 2022 se předpokládají ve výši 14.390.819,- Kč.
Rozpočet je tedy navržen jako schodkový.

Hlavní plánované akce : začít se stavbou garáže pro výjezdovou jednotku, oprava
samoobsluhy (střecha, vytápění, ...), dokončení vrtané studny, oprava kapličky v Dolní
Sytové (dle přidělení dotace), opravy podlah ve škole, nákup komunální techniky
(smeták, sekací traktor)
Schváleno 9 členy zastupitelstva.
ad 6)

Vyhodnocení inventur – starosta přednesl inventarizační zprávu za rok 2021.
Inventury řádně proběhly a nebyly zjištěny žádné schodky ani manka.
Zastupitelstvo bere na vědomí

ad 7)

Starosta seznámil zastupitelstvo se Zprávou o výsledku kontroly finanční činnosti MR
Pojizeří v roce 2021 – nebyly zjištěny nedostatky.
Zastupitelstvo bere na vědomí

ad 8)

Místostarosta Josef Šedivý přednesl zastupitelstvu Zprávu o bezpečnostní situaci v obci
za rok 2021.
Zastupitelstvo bere na vědomí

ad 9)

Byla projednána žádost o dotaci pro Myslivecký spolek Háje nad Jizerou. Po diskusi byla
schválena dotace ve výši 20.000,- Kč. Starosta byl pověřen uzavřením veřejnoprávní
smlouvy s daným spolkem.
Schváleno 9 členy zastupitelstva
Dále byla projednána žádost o dotaci pro spolek Motoklubu Loukov. Po diskusi byla také
schválena dotace ve výši 20.000,- Kč. Starosta byl pověřen uzavřením veřejnoprávní
smlouvy s daným spolkem.
Schváleno 9 členy zastupitelstva

ad 10)

Směna a odkup pozemku v k.ú.Rybnice
Jedná se o uvedení skutečného umístění obecní komunikace (ppč. 17/3 a 1788/4) do
souladu se zápisem v katastru nemovitostí. Bude směněna část pozemku č.17/3, která
není součástí komunikace za části parcel pod komunikací, které nejsou ve vlastnictví
obce – zbytek bude odkoupen.
Schváleno 9 členy zastupitelstva
Záměr směny části pozemku v k.ú. Dolní Sytová
Jedná se část pozemkové parcely č. 432/6, která bude směněna za část pozemkových
parcel přiléhajících ke stávající komunikací ppč.1972/16, zbytek bude dokoupen.
Schváleno 9 členy zastupitelstva

ad 11) Změna územního plánu č.3
Na návrh pana Martina Tomáše byl projednán návrh na pořízení změny č.3 Územního
plánu Háje nad Jizerou. Jedná se o zrušení etapizace stavby v ploše 122/1. Veškeré
náklady spojené s pořízením změny č.3 uhradí p.Martin Tomáš.
Pořízení změny bude provedeno zkráceným způsobem a určeným zastupitelem pro
danou změnu je Ing. Jaroslav Křapka.
Schváleno 9 členy zastupitelstva

Starosta seznámil zastupitelstvo s dosud známým plánem opravy silnici II/292.
Oprava úseku č.2 (Rybnice-Loukov) se začne od 4.dubna (úplná uzavírka). Část úseku
č.3 v Dolní Sytové (od hotelu Gerl po odbočku Na Kout) se plánuje začít opravovat
cca od září 2022.
Oprava daných úseků má být dokončena nejpozději do 30.června 2023.
Linkové autobusy se budou otáčet u Hotelu Gerl a u bývalá továrny v Rybnici
Více informací na OÚ a internetových stránkách obce.
Zastupitelstvo bere na vědomí

ad 12)

ad 13) a) Přednesení informace o záměru na postavení větrné elektrárny v k.ú. Dolní Sytová na
kopci Čertovka panem Zelenkou a Machem
Bez usnesení
b) Vyřazení majetku - starý počítač, snímač, záložní zdroj, USB Flasch
Schválen 9 členy zastupitelstva
c) Poděkování Linky bezpečí za finanční příspěvek v roce 2021
Bez usnesení
d) Byla projednána žádost f. Stopa bezpečí s.r.o. o finanční příspěvek pro projekt
Abeceda první pomoci. Zastupitelé se rozhodli nepodporovat daný projekt.
Zamítnuto 9 členy zastupitelstva
ad 14)

Na závěr bylo přečteno usnesení, které bylo schváleno 9 členy zastupitelstva.
Starosta Ing. Křapka ukončil zasedání a poděkoval všem za účast.

Nedílnou součástí zápisu je usnesení.

V Rybnicích dne 24.2.2022

Zapsal

: Pikora Radek

Ověřovatelé: Pršala Josef
Vyhlídko Miloš
Starosta

: Ing. J. Křapka

...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

