
Obec Sběř 
Zastupitelstvo obce Sběř 

 

Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sběř, 
které se konalo 21.1.2018 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ. 

Přítomni: Libor Berný, Milan Jor, Jaroslava Ferdová, Lukáš Nezkusil, Ing. Michal Kněz, Miroslav 
Drozen. 

Nepřítomni - omluveni: Ilona Rančáková. 

Starosta Libor Berný v 19.00 hod. zahájil řádně svolané veřejné zasedání ZO a přivítal všechny 
přítomné členy ZO a hosty. Následně konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů z celkového počtu 
7 a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.  

1. Určení zapisovatele 

Starosta navrhl na zapisovatele Lukáš Nezkusila. 

 Hlasování: 

Pro 6 Proti 0     Zdržel se 0 

Návrh byl schválen. 

2. Určení ověřovatelů zápisu 

Starosta navrhl na ověřovatele zápisu Jaroslavu Ferdovou 

Hlasování: 

Pro 6 Proti 0     Zdržel se 0 

Návrh byl schválen. 

Starosta navrhl na ověřovatele zápisu Ing. Michala Kněze. 

Hlasování: 

Pro 6 Proti 0       Zdržel se 0 

Návrh byl schválen. 

 



Program dnešního jednání byl zveřejněn takto:  

1. Určení zapisovatelů 

2. Určení ověřovatelů zápisu 

3. Informace o jednání na krajském úřadě ohledně situace v objektu č.p. 57 a okolí a řešení této 
situace 

4. Stav čerpání rozpočtu roku 2018 

5. Příprava rozpočtu na rok 2019 

6. Projednání aktuálních náležitostí 

7. Diskuze 

Hlasování o programu: 

Pro 6 Proti 0     Zdržel se 0 

Program byl schválen. 

 

3. Informace o jednání na krajském úřadu ohledně situace v objektu 57 a okolí 

Starosta informoval občany, že se zúčastnil jednání na krajském úřadě, kde byli přítomní zástupci 
sociální péče, hygienické správy, policie, odboru školství a dalších organizací. Na tomto jednání 
řešily problémy s nevyhovujícím stavem, jelikož je zde trvale hlášeno 36 lidí včetně dětí. Podle 
majitele Dostále zde žije 52 osob z toho 19 dětí, které žijí v nevyhovujících hygienických 
podmínkách. Tito nepřizpůsobivý občané, obtěžují sousedy hlukem a pachem. Občané sepsali 
petici, kde žádají OÚ o příspěvek na stavbu protihlukového plotu. 

Hlasování o o tom, zda obec dá příspěvek na stavbu plotu: 

Pro 6     Proti 0      Zdržel se 0 

Návrh byl schválen. 

 

4. Stav čerpání rozpočtu roku 2018 

V listopadu 2018 dochází k úpravě rozpočtu v letošním roce již k osmému. Rozpočtové opatření 
číslo 8  ve výši 68 665 kč bylo v zastupitelstvu projednáno.  Starosta navrhl aby od příště bylo 
rozpočtové opatření doplněno o popisy rozpočtových položek,  



Hlasování o rozpočtovém opatření: 

Pro 6    Proti 0       Zdržel se 0 

Opatření bylo schváleno. 

 

5. Příprava rozpočtu na rok 2019 

Starosta obce zhodnotil očekávané příjmy a výdaje. Následně začal informovat o prioritách na 
rok 2019 mezi které patří opravy střech obou obecních budov, oprava vstupu na hřbitov a 
rekultivace skládky. Dále pak požadavky na příspěvky místních spolků a školských zařízeních z 
okolních obcí, kam místní děti dojíždí. Příspěvek na rozvoz obědů pro místní občany, převážně 
seniory. 

6. Projednání aktuálních záležitostí 

Po rozpravě o rozpočtu se přešlo k projednávání dalších záležitostí. 

Zástupci vodárenské společnosti pro město Vysokého Veselí podali žádost, která se týká 
možnosti připojit se na vodovodní řád v obci Sběř. Přípojku by vybudovali na své náklady. 

Hlasování o přípojce: 

Pro 6      Proti 0       Zdržel se 0 

žádost byla schválena 

 

Projednání o veřejnoprávní smlouvě obce Sběř s městským úřadem v Jičíně o přestupcích, které 
by opět vyřizoval MÚ Jičín za změněných podmínek: 

Doslovné znění:  

Město Jičín bude projednávat za Vaši obec přestupky v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 
250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, vykonávání veškeré 
přenesené působnosti k projednávání přestupků vymezené § 60 odst. 2 zákona o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich a dále vymezenou zvláštními právními předpisy svěřenou orgánům 
obce. 

Hlasování o veřejnoprávní smlouvě obce Sběř s městským úřadem v Jičíně: 

Pro 6       Proti 0        Zdržel se 0 

Veřejnoprávní smlouva byla schválena. 



 

Vzhledem k nevyužívání pevné linky OÚ padl návrh na její zrušení. 

Hlasování o zrušení pevné linky: 

Pro 6       Proti 0         Zdržel se 0 

návrh byl schválen 

 

Návrh na příspěvek na opravu lávky přes Cidlinu na konci Hrobičan. Příspěvek bude stanoven 
podle definitivní kalkulace.(předběžná je cca 7 000,- Kč) 

Hlasování o příspěvku: 

Pro 6        Proti 0          Zdržel se 0 

návrh byl schválen. 

 

Dalším bodem byla stížnost občanů z Hrobičan, na činnost drůbežárny v katastrálním území 
Hrobičany [746312] na p. č. 86/1 a 86/2. Tato činnost je je v rozporu s územním plánem a občany 
zatěžuje hlukem a pachem.  
Tímto podnětem se bude zastupitelstvo dále zabývat, a požádá o právní pomoc advokátku Terzu 
Ječnou, která je již s tímto případem obeznámena. 
 
Řešení nedoplatku za elektřinu za hospodu u Lípy. 
Na zasedání byl přizván i pan Milan Mlejnek, k podání vysvětlení fakturace za odběr elektřiny do 
obecní hospody.  
I když je hospoda na samostatném elektroměru, přesto jsou na tento elektroměr připojeni i 
některé další části obecního objektu bývalé školy. Obecní úřad zahájil provoz v objektu bývalé 
školy 18.4. Do té doby se odebírala elektřina přes elektroměr hospody i pro potřeby obce v rámci 
rekonstrukce.  
Byla navržena dohoda o stanovení úhrady za elektřinu pro hospodu na částku 1 000,- od května 
2017. V tomto smyslu bude připraven dodatek k e smlouvě o nájmu, který bude projednán na 
zastupitelstvu.  
 

6. Diskuze 

Diskuzi zahájil pan Hykyš, který jednal s církví o opravě střechy kostela. Bohužel církev, která je 
vlastník kostela se k věci staví negativně a na opravu nechce uvolnit finanční prostředky. Stav 
střechy zhodnotil jako havarijní jelikož uvolněné plechy ohrožují i občany na hřbitově. Požádal 
tedy obec zda-li by se mohla finančně podílet na opravě.  



Starosta řekl, že nejprve vyzve církev oficiálně jako vlastníka kostela tj. Biskupství 
královéhradecké, pana diecézního biskupa, kterým je Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D ke 
zjednání nápravy, neboť obec musí mít písemné vyjádření církve. Obec především musí řešit 
problémy se střechami v obecním majetku, tedy bývalou školu a obecní úřad. 

Poté do diskuze vstoupil i pan Fiala, který měl dotaz, jestli, když obec může přispívat fyzickým 
osobám, tak jestli může přispívat i právnickým osobám jako je církev   

Nato mu odpověděl starosta, že tato možnost tu je, ale jedná se o příspěvek ve formě obecní 
dotace, nikoliv, aby obec sama opravovala církevní majetek.  

Pan Fiala měl ještě jeden podnět k zastupitelstvu, a to abychom do budoucna vytvořili koncept na 
revitalizaci zeleně a domů v obci. Starosta mu odpověděl, že se podnětem budeme zabývat 

 

Zapsal:  

 

Lukáš Nezkusil 

 

Schválil: 

      stvrzovatelé: 

 

RNDr. Libor Berný    Jaroslava Ferdová 

Starosta obce Sběř 

      Ing. Michal Kněz 

 

 

 


