
Obec Sběř 

Zastupitelstvo obce Sběř 

 

Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce 

Sběř, 

které se konalo 24. 4.2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ. 

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

Jaroslava Ferdová 

Omluvena: 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 Lukáše Nezkusila. 

 Hlasování: 

Pro 6 Proti 0     Zdržel se 0 

Návrh byl schválen. 

2. Určení ověřovatelů zápisu 

Starosta navrhl na ověřovatele zápisu Miroslava Drozna 

Hlasování: 

Pro 6 Proti 0     Zdržel se 0 

Návrh byl schválen. 

Starosta navrhl na ověřovatele zápisu Jaroslavu Ferdovou 

Hlasování: 

Pro 6 Proti 0       Zdržel se 0 

Návrh byl schválen. 

 

Program dnešního jednání byl stanoven takto: 

• Určení zapisovatelů 

• Určení ověřovatelů zápisu 

•  Informace o tom, co uskutečnil obecní úřad v březnu a dubnu 2019 



• Informace o plánovaných akcích v květnu a červnu 

• Možnosti vývoje úprav a používání budov čp. 38 a čp. 94 

• Projednání pronájmu části pozemku č. 202/1 v katastru obce Sběř 

•  Projednání možností prodeje pozemku č. 706/4 nebo jeho částí v katastru obce Sběř 

• Diskuze 

Hlasování o programu:  

Pro 6 Proti 0     Zdržel se 0 

Program byl schválen. 

3. Informace o tom, co uskutečnil obecní úřad v březnu a dubnu 2019 

 

Obecní úřad se rozhodl, že bude podávat pravidelně na každém zasedání informaci, co se 

uskutečnilo v uplynulých měsících.  

Březen:  

• Jednání s muzeem v Jičíně o vydání čísla Muzejních novin týkajícího se obce Sběř. Obec 

by se podílela na přípravě příspěvků a podkladů a samostatně by zpracovala vývoj po roce 

1945. K přípravě podkladů se přihlásili paní Opavová, pan Hykyš a pan Hovorka a dále se 

vyzývají občané k zapojení do tohoto projektu. Číslo novin by vyšlo příští rok v počtu 300 

výtisků a obec by přispěla částkou cca 15 tisíc Kč.  

• Jednání se zástupcem vikariátu v Jičíně o řešení vlastnictví a údržby hřbitova a márnice. 

Obec potřebovala buď nájemní smlouvu, nebo bezúplatný převod do vlastnictví obce. 

Zástupce vikariátu sám nabídl bezúplatný převod. 

• Jednání ohledně správy obecních lesních pozemků. Obec vlastní 19.8 ha lesních pozemků, 

a proto nemusí mít lesního hospodáře. Ten je požadován při vlastnictví nad 50 ha. Zde 

stačí státem bezplatně přidělený správce. Ten byl osloven a velmi se zaradoval, že se 

konečně obec Sběř zapojí do státem kontrolované údržby lesa. Na lesním pozemku je dost 

napadených stromů, což je třeba vyřešit. Další postup bude stanoven po dohodě s tímto 

správcem.  

• Proběhly dvě brigády ve spolupráci s SDH Hrobičany a Sběř na vyřezávání a svoz dřevin 

okolo potoka Volanky a okolo železničního náspu.  

• Další aktivitou bylo jednání ohledně štěpkovače. Obec původně chtěla připravit projekt a 

začala vyplňovat žádost o dotaci z fondu životního prostředí. Po zhodnocení ekonomické 

náročnosti od toho ustoupila a objednala štěpkování bezplatně za cenu odvozu u firmy 

Fischer TPO. Štěpkování bude provedeno do konce dubna.  

Duben 

• Jednání ohledně údržby železničního náspu. Správě dopravní cesty byly nabídnuty tři 

možnosti. Buď si budou násep uklízet sami, nebo budou posílat příspěvek za údržbu obci 

nebo násep převedou do vlastnictví obce. Po jednání na místě náspu bylo dohodnuto, že 

Správa železniční cesty bude posílat příspěvek ve výši cca 100 tisíc ročně.  

• Další jednání s vikariátem Jičín o upřesnění bezúplatného převodu hřbitova a márnice.  

• Jednání o přípravě kroniky obce v návaznosti na zpravodaj obce vydávaný ve spolupráci 

se spolkem Stezka a na zmíněné číslo Muzejních novin.  



• Byl proveden ořez stromů u Volanky zasahujících nad silnici. Byly skáceny některé smrky 

a túje, které svým vzrůstem ohrožovaly okolí a stínily (Sběř, hoření konec, Velešice 

hřbitovní zeď).  

• Jednání s pojišťovnou ohledně řešení pojistné událostí – sochy sv. Jana Nepomuckého. 

Byla zaevidována pojistná událost u ČSOB pojišťovny partnera polské pojišťovny 

WARTA A.S.  

• Vytvoření nového webu obce dočasně na adrese http://blackies.net/obec-sber/ 

 

K dnešnímu dni je vybráno na poplatcích za komunální odpad 84 350,- Kč. Nezaplatilo 17 

chalupářů a 101 trvale bydlících.  

 

4.  Informace o plánovaných akcích v květnu a červnu 

 

Květen.  

• 30.4 se skuteční tradiční slavnost Čarodějnice 2019 – bude soutěž o nejlepší, nejšikovnější 

a nejpůsobivější čarodějnici a čaroděje o hodnotné ceny. Součástí je i opékání buřtů.  

• Bude dokončena příprava smlouvy o převodu hřbitova a márnice a dokončen návrh 

nového hřbitovního řádu, aby veřejné pohřebiště mohlo řádně fungovat se smluvně 

zajištěným hrobníkem.  

• Bude provedeno vyhodnocení statiky mostu do Velešic 

• Průběžně bude zajišťována údržba zeleně a čistoty v obci. 

Červen 

• Dětský den bude 8.6. (po dohodě s městem Vysoké Veselí). 

 

 

5.  Možnosti vývoje úprav a používání budov čp. 38 a čp. 94 

 

V návaznosti na ustavující jednání zastupitelstva v listopadu 2018 by měla být zahájena 

veřejná diskuse o vývoji obou budov. Starosta s místostarostou a členy komisí připraví návrh 

řešení, které bude zasláno k připomínkám všem zastupitelům, po schválení v zastupitelstvu by 

bylo dáno k veřejné diskusi a na dalším jednání zastupitelstva pak bude projednán výsledek 

této diskuse. 

 

 

 

 

6.  Projednání pronájmu části pozemku č. 202/1 v katastru obce Sběř 

Dle § 39 zákona č. 128/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů, se obec Sběř rozhodla 

pronajmout část pozemku parcelní číslo č. 202/1 o výměře 165 m2 - jiná plocha, ostatní 

plocha v k.ú.Sběř.  

Jedná se o problém vzniklý chybným zápisem v katastru nemovitostí, kdy v roce 1980 došlo 

k úpravě vodního toku Volanka a celý potok se v horním konci posunul směrem od obce a 

místo něj vznikla ostatní plocha v šíři 2 až 3 metrů za několika nemovitostmi. Tyto pozemky 

zatěžují obec starostí o péči o ně, a proto by bylo nejlépe je buď pronajmout, nebo ve výhledu 

prodat. 

O část pozemku parcelní číslo č. 202/1 o výměře 165 m2 se přihlásil jediný zájemce, a to 

manželé Horňákovi, kterým se pozemek pronajme za obvyklou cenu.  

Pro   6   Proti 0   Zdržel se 0 

Návrh byl schválen. 

http://blackies.net/obec-sber/
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