
Obec Sběř 

Zastupitelstvo obce Sběř 

 

Zápis z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sběř, 

které se konalo 13.3.2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ. 

Přítomni: RNDr. Libor Berný, Milan Jor, Lukáš Nezkusil, Ing. Michal Kněz, Miroslav Drozen, Ilona 

Rančáková 

Omluveni: Jaroslava Ferdová 

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 Lukáše Nezkusila. 

 Hlasování: 

Pro 6 Proti 0     Zdržel se 0 

Návrh byl schválen. 

2. Určení ověřovatelů zápisu 

Starosta navrhl na ověřovatele zápisu Michala Kněze. 

Hlasování: 

Pro 6 Proti 0     Zdržel se 0 

Návrh byl schválen. 

Starosta navrhl na ověřovatele zápisu Milana Jora. 

Hlasování: 

Pro 6 Proti 0       Zdržel se 0 

Návrh byl schválen. 

 

Program dnešního jednání byl stanoven takto: 

1. Určení zapisovatelů 

2. Určení ověřovatelů zápisu 

3. Projednání prodeje pozemku č. 709/19 v katastru obce Sběř 

4. Projednání prodeje pozemku č. 607/61 v katastru obce Hrobičany 

5. Projednání příspěvku na vodovodní přípojku pro paní Zdeňku Fialovou 



6. Projednání záměru ořezu stromů na obecním pozemku 788/1 ve Sběři 

7. Projednání možnosti zkrácení dalších stromů na obecních pozemcích 

8. Projednání darovacích smluv SDH Sběř, SDH Hrobičany, Mysliveckému sdružení Střela a 

knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně 

9. Navíc byl doplněn bod projednání žádosti Oblastní charity v Jičíně o poskytování 

pečovatelské služby nejen pro seniory v naší obci 

10. Diskuze. 

Hlasování o programu:  

Pro 6 Proti 0     Zdržel se 0 

Program byl schválen. 

3. Projednání prodeje pozemku č. 709/19 v katastru obce Sběř 

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání z 19. 12. 2018 schválilo záměr prodeje pozemku 709/19 

v katastru obce Sběř o výměře 96 m2, cena byla stanovena na 40,-Kč za 1 m2 , tj. cena celkem 

3 840,- Kč. Jako jediný zájemce se přihlásil pan Martin Rančák. Obecní zastupitelstvo schválilo 

prodej panu Martinu Rančákovi za cenu 3 840,- Kč.  

 

Hlasování o prodeji 

Pro   6   Proti 0   Zdržel se 0 

Návrh byl schválen. 

 

4. Projednání prodeje pozemku č. 607/61 v katastru obce Hrobičany 

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání z 19. 12. 2018 schválilo záměr prodeje pozemku 607/61 

v katastru obce Hrobičany o výměře 111 m2, cena byla stanovena na 40,-Kč za 1 m2 , tj. cena 

celkem 4 440,- Kč. Jako jediný zájemce se přihlásila paní Iva Dovolová.  Obecní zastupitelstvo 

schválilo prodej paní Ivě Dovolové za cenu  4 440,- Kč.  

 

Hlasování o prodeji 

Pro   6   Proti 0   Zdržel se 0 

Návrh byl schválen. 

 

5. Projednání dotace na vodovodní přípojku pro paní Zdeňku Fialovou 

 

Paní Fialová bytem Sběř č. 101 podala žádost o dotaci - příspěvek na vodovodní přípojku k domu 

č.p. 101 ve Sběři. 

Bylo rozhodnuto, že se poskytne vyúčtovatelná dotace, která by pokryla náklady s vybudováním 

vodovodní přípojky na obecním pozemku 708/1od hlavního řádu po hranice s pozemkem 65/1, 

který vlastní paní Fialová. Výše dotace bude známa po stanovení nákladů.  

 

Hlasování o poskytnutí dotace.  

Pro   6   Proti 0   Zdržel se 0 

Návrh byl schválen. 

 

 



6. Projednání záměru ořezu stromů na obecním pozemku 788/1 ve Sběři 

Projednání záměru ořezu 13 jasanů na obecním pozemku 788/1 ve Sběři, podél silnice s 

navrženou redukcí 20 až 30 procent a odstranění suchých větví. Práci vykonají 3 arboristé, kteří 

mají osvědčení tuto činnost provádět. 

Cena celkem s DPH je stanovena na 149 435,- Kč. Cena je pevná a nebude navýšena. 

Hlasování o záměru ořezu stromů 

Pro   6   Proti 0   Zdržel se 0 

Návrh byl schválen. 

7. Projednání možnosti zkrácení dalších stromů na obecních pozemcích 

Martin Fiala podal žádost na snížení výšky a průřez stromů (ob jeden strom), neboť v na 

přilehlý soukromý pozemek a dům (č.p. 99) nedopadá prakticky žádný sluneční svit, po celý 

den je tak zahrada a dům bez slunce kvůli přerostlým smrkům a tújím. Pan Fiala navrhuje 

snížení výšky a průřez stromů (ob jeden strom), ne jejich úplné vykácení. Zároveň nabízí 

spolupráci při kácení, event. likvidaci. Zastupitelstvo žádost posoudilo a schválilo s tím, že by si 

pan Fiala smrky a túje pokácel a ořezal na vlastní náklady. 

Hlasování o žádosti pana Martina Fialy.  

Pro   6   Proti 0   Zdržel se 0 

Návrh byl schválen 

 

8. Projednání darovacích smluv SDH Sběř, SDH Hrobičany, Mysliveckému sdružení 

Střela a knihovně v Jičíně. 

Byla projednána darovací smlouva o poskytnutí daru ve výši 10 000,- Kč pro SDH Sběř. 

Hlasování o darovací smlouvě a poskytnutí daru v uvedené výši 

Pro   6   Proti 0   Zdržel se 0 

Návrh byl schválen. 

Byla projednána darovací smlouva o poskytnutí daru ve výši 10 000,- Kč pro SDH Hrobičany. 

Hlasování o darovací smlouvě a poskytnutí daru v uvedené výši 

Pro   6   Proti 0   Zdržel se 0 

Návrh byl schválen. 

Byla projednána darovací smlouva o poskytnutí daru ve výši 10 000,- Kč pro Myslivecké 

sdružení Střela Sběř 

Hlasování o darovací smlouvě a poskytnutí daru v uvedené výši 

Pro   6   Proti 0   Zdržel se 0 

Návrh byl schválen. 

Byla projednána darovací smlouva o poskytnutí daru ve výši 3 000,- Kč pro knihovnu Václava 

Čtvrtka v Jičíně 

Hlasování o darovací smlouvě a poskytnutí daru v uvedené výši 



Pro   6   Proti 0   Zdržel se 0 

Návrh byl schválen. 

9. Doplněný bod projednání žádosti Oblastní charity v Jičíně o poskytování pečovatelské 

služby nejen pro seniory v naší obci a poskytnutí příspěvku. 

Oblastní charita v Jičíně zaslala obci dopis ohledně poskytování pečovatelské služby, kde navrhuje 

tři modely řešení: 

1. Model, kdy naše pečovatelská služba bude do max. tří dnů reagovat na potřebu postarat 

se o občana Vaší obce a zajistí mu příslušnou péči. Obec v tomto případě bude 

každoročně přispívat ze svého rozpočtu částkou 5 000,- Kč ročně na provoz 

pečovatelské služby. Zbytek dofinancuje Královéhradecký kraj, Ministerstvo práce a 

sociálních věcí a platby od uživatelů.  

2. Model, kdy Vaše obec nebude moci přispívat pravidelnou roční částkou, ale bude chtít 

přispět v okamžiku, kdy bude mít její občan o službu zájem. To však lze pouze v případě 

volné kapacity Charity Jičín.  

3. Model předpokládá, že z nějakého důvodu obec nebude chtít, aby Charita obyvatelům 

obce pečovatelskou službu poskytovala.  

Obecní zastupitelstvo schválilo řešení podle modelu 1, tj. pravidelné poskytnutí příspěvku ve výši 

5 000,- Kč ročně od roku 2020.  

Hlasování o poskytnutí příspěvku 

Pro   6   Proti 0   Zdržel se 0 

Návrh byl schválen. 

9. Diskuze 

Paní Popková se zeptala, zda už může platit poplatek za svoz odpadu. 

Starosta obce ji odpověděl, že ano, poplatek má být zaplacen do konce března s tím, že zůstává 

stejný jako vloni. 350,- Kč za trvale bydlícího občana a 350,- Kč za rekreační domácnost. Ale 

vzhledem ke zvyšujícím se nákladům (obec již nyní platí cca 280 000,- Kč za odvoz odpadu a od 

občanů a rekreačních domácností získává cca 100 000,-) je třeba vyvolat diskusi občanů o úpravě 

poplatku a způsobu jeho výběru.  

Pan Kurucz měl dotaz, zda může taky žádat o příspěvek na vodovodní přípojku.  

Starosta obce mu odpověděl, že ano, ale musí napsat žádost a zařídit si projekt na vodovodní 

přípojku. 

 

 

Zapsal:  Lukáš Nezkusil 

 

Schválil:  Michal Kněz 

Milan Jor 


