Výpis ze zápisu č.1/2018
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Sychrov, které se konalo dne 12.02.2018 v Sedlejovicích
PŘÍTOMNI: J. Bretšnajdr,V.Červa, J. Hruška,O.Hejlová, PhDr. Miloš Kadlec, I.Kochová,J. Kvapilová,
Zastupitelstvo je usnášení schopné v počtu 7 zastupitelů.
ZASTUPITELÉ A OBČANÉ: viz. prezenční listina
JEDNÁNÍ: začátek v 18.00 hodin
I. Seznámení s programem , volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu.
Provedením zápisu je pověřen PhDr. Miloš Kadlec, ověřením zápisu O.Hejlová, I.Kochová,
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
II.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění usnesení:
47/2017 splněno, prodej p.p.Stejskal,zapsáno,založeno
48/2017 splněno, prodej p.p. Nejedlovi,zapsáno,založeno
49/2017 plnění trvá ,prodej p.p.Vidner,prozatím nezapsáno,smlouva podepsána
50/2017 splněno, OZV odpady,založeno,vyvěšeno
51/2017 splněno,plán inventur,založeno
52/2017 splněno,rozpočtové opatření č.5/2017,založeno,vyvěšeno
53/2017 splněno,kompetence starosty,založeno
54/2017 splněno,dotace Mikroregion Jizera ,založeno,vyvěšeno
55/2017 splněno,střednědobý výhled obce,založeno,vyvěšeno
56/2017 splněno,rozpočet obce,založeno,vyvěšeno
57/2017 splněno,žádost týkající se pasportu místních komunikací

III.
Zastupitelstvo Obce Sychrov beer na vědomí finanční zprávu Mikroregionu Jizera za rok 2017.
IV. USNESENÍ č. 1/2018
Zastupitelstvo Obce Sychrov schvaluje prodej p.p.č.1907 v kú.Radostín u Sychrova o výměře 31 m2,travní
porost ,panu Josefu Šrytrovi,Radimovice ,463 44 Sychrov za částku 2000 Kč.
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
V. USNESENÍ č. 2/2018

Zastupitelstvo Obce Sychrov schvaluje Darovací smlouvu č. 1/2018 mezi Obcí Sychrov (IČO:
00263222) jako obdarovaným a společností Ecohousing, spolek (IČO: 01334743) se sídlem Na
Zlíchově 18, 152 00 Praha – Hlubočepy, zastoupená Jiřím Lickem jako dárcem v částce 15 300 Kč
(náklady za ostrahu objektu 9-12/2017).
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
VI. USNESENÍ č. 3/2018
Zastupitelstvo Obce Sychrov povoluje průjezd Rally Bohemia dne 30.06.2018 za podmínky opravy
komunikace Sedlejovice – Hodkovice,Sedlejovice – Vrchovina v rozsahu materiálu 20 m3 silniční asfaltové
směsi.Oprava bude provedena vyřezáním , penetrováním.
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
VII. USNESENÍ č. 4/2018
Zastupitelstvo Obce Sychrov projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové
hospodářství,v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení
skládkovacích poplatků.Zastupitelstvo obce Sychrov nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o
odpadech ,které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatele v oblasti odpadového hospodářství.
Zastupitelstvo zastává názor ,že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou
vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v
úzké spolupráci s obcemi a městy.ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení
odpadového hospodáčřství.Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR
,aby efektivně čelili podobným účelovým snahám ,které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení

nákladů na odpadové hospodářství.
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
VIII. USNESENÍ č. 5/2018
Zastupitelstvo Obce Sychrov schvaluje Strategický rozvojový dokument Obce Sychrov /4 verze/na období
2018 – 2020 .Viz příloha akcí.
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
IX. USNESENÍ č. 6/2018
Zastupitelstvo Obce Sychrov schvaluje podání žádosti o dotaci z Mze – údržba a obnova kulturních prvků
pro rok 2018 na restaurování křížku v Radostíně za tratí v celkovém finančním objemu 89 455,30 Kč./ 70 %
Mze a 30% obec Sychrov/
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
USNESENÍ č. 7/2018
Zastupitelstvo Obce Sychrov schvaluje podání žádosti o dotaci z POV Krajského úřadu Libereckého kraje na
autobusovou čekárnu ve Třtí v celkovém objemu 60 000Kč / 30 % Liberecký kraj,70 % obec/
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
USNESENÍ č. 8/2018
Zastupitelstvo Obce Sychrov schvaluje podání žádosti na dotaci z programu Podpory jednotek požární
ochrany obcí pro JSDH Sychrov ve výši 39 854 Kč /30% Liberecký kraj,70 % obec Sychrov/
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
Zastupitelstvo Obce Sychrov bere na vědomí dotaci Mikroregionu Jizera z POV ,účast 6 obcí ,každá obdrží
dotaci ve výši 166 666Kč.Jedná se o 50 % podíl,stejný musí vložit obec.Obec Sychrov do tohoto společného
dotačního titulu zařazuje obnovu hřbitovní zdi.
X. USNESENÍ č.9/2018
Zastupitelstvo Obce Sychrov schvaluje ceník pro podnikatelské fyzické a právnické osoby v katastrálním
území Radostín u Sychrova ve výši 500/rok – využití nádob na tříděný odpad.
HLASOVÁNÍ : jednohlasně schváleno
XI. USNESENÍ č.10/2018
Zastupitelstvo obce Sychrov na základě provedeného hodnocení hodnotící komisí schvaluje výběr
dodavatele na Most přes Mohelku v oboře Radostín,Sychrov,kterým je STYLSTAV Liberec s.r.o. IČO:
25426591 a dále schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uvedeným dodavatelem ve výši 3 628 902 Kč včetně
DPH.Podpisem smlouvy pověřuje zastupitelstvo obce starostku obce,p.Jaroslavu Kvapilovou.
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
USNESENÍ č. 11/2018
Zastupitelstvo obce Sychrov na základě provedeného poptávkového řízení schvaluje TDI - RAL
PROJEKT /Ing..Radka Louthanová/ na akci Most přes Mohelku v oboře za částku 104 544 Kč včetně
DPH.Podpisem smlouvy pověřuje zastupitelstvo obce Sychrov starostku p.Jaroslavu Kvapilovou.
HLASOVÁNÍ: pro - 6 hlasů,zdržel se – 0, proti – 1 hlas p.J.Hruška
XII. USNESENÍ č.12/2018
Zastupitelstvo obce Sychrov schvaluje přijetí úvěru u KB a Smlouvu o úvěru na akci „rekonstrukce mostu
č.02.přes potok Mohelku v oboře Radostín ,Sychrov.Výše úvěru – 4 200 000 Kč/čtyři miliony dvěstě tisíc
korun českých/.Podpisem smlouvy pověřuje zastupitelstvo Obce Sychrov starostku p.Jaroslavu Kvapilovou.
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
XIII. USNESENÍ č.13/2018
zastupitelstvo Obce Sychrov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2018 ,kterou se vydává požární řád
Obce Sychrov .Zastupitelstvo obce zrušuje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2016.
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno

Zastupitelstvo obce Sychrov bere na vědomí rozpočtové opatření č.6/2017,které spočívá v úpravě
rozpočtu z důvodů nedošlých plánovaných finančních prostředků z dotace Ministerstva zemědělství.
XIV. USNESENÍ č.14/2018
Zastupitelstvo obce Sychrov schvaluje 1.rozpočtové opatření ,které spočívá v navýšení rozpočtu v příjmové i
výdajové části o 156 690 Kč.
HLASOVÁNÍ : jednohlasně schváleno
XV. Diskuze a informace
– Žádost o informace na SZIF týkající se neúdržby pronajatých pozemků
– lesní školka – doplacen dluh nájemného za rok 2015.2016 ,do poloviny února sdělí firma další
postup ,současný dluh je 30 000 Kč,návrh firmy – ponechat sbývající stromky na zalesnění plochy
oproti dluhu
– územní plán – předložena mapa s návrhy
– nabídka odkupu palivového dřeva - vyvěšeno
– zjištěna krádež dřeva v obecním lese v Sedlejovicích,pokáceny stromy,pařezy přikryty chvojím
,událost se bude řešit
– zimní údržba – nespokojenost v Sedlejovicích,bouřlivá diskuze –sl. Hatašová,odsouhlasen byl ceník
prací za poskytování informací,každý se může na obecní úřad obrátit a bude mu vyhověno
– p.M.Volf – dotaz na záměr opravy mostu ,kdy byl schválen,kdy bylo prezentováno občanům

Za Obec Sychrov dne 19.02.2018
............................................
Jaroslava Kvapilová
Vyvěšeno: 19.02.2018
Sejmuto : 6.03.2018

