ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE NOVINY POD RALSKEM KONANÉHO
DNE 2.3.2010
Z/44/2010/19
Přítomni: p. Miroslav Podmanický, p. Tomáš Jindra, p. Petr Podmanický, pí Hana Hlaváčová
p. Miroslav Ostaš, p. Miloš Marek
Omluveni: pí Růžena Knesplová
Neomluven:
Hosté: viz. presentační listina
Program:
1) Zahájení a program
2) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola usnesení a zápisů
4) Rozpočet obce na rok 2010
5) Územní plán- jmenování výběrové komise
6) Smlouva o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti Libereckého kraje na rok 2010
7) Dodatek č.2 k Veřejnoprávní smlouvě s Městem Mimoň
8) Kupní smlouva na pozemek p.p.č. 165/1 v k.ú. Noviny pod Ralskem
9) Smlouva o převodu pozemku p.p.č. 290 v k.ú. Noviny pod Ralskem
10) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s.
11) Návrh rozpočtu MŠ Noviny pod Ralskem na rok 2010
12) Žádost o finanční příspěvek na poskytování služby rané péče na rok 2010
13) Schválení hospodářského výsledku MŠ Noviny pod Ralskem za rok 2009
14) Jmenování ředitelky MŠ Noviny pod Ralskem
15) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - Kalibová
16) Provedení inventury majetku obce Noviny pod Ralskem a likvidační protokol
17) Různé
18) Návrh na usnesení
19) Závěr
schváleno 6-0-0
Ad 1) Zasedání zahájil starosta obce p. Miroslav Podmanický v 18.00 hodin. Zastupitelstvo
obce schválilo navrhovaný program předložený starostou obce.
schváleno 6-0-0
Ad 2) Ověřovatelé zápisu jsou p. Tomáš Jindra, pí Hana Hlaváčová
Složení návrhové komise : p. Petr Podmanický, p. Miloš Marek
schváleno 6-0-0
Ad 3) Starosta obce provedl kontrolu usnesení a zápisu z veřejného
zasedání zastupitelstva obce. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl k této kontrole
připomínky.

Diskuse k bodu:
p. Pavel Tomášek - zápis nebyl k nahlédnutí před konáním zasedání.
Starosta obce uvedl, že zápis byl k nahlédnutí na úřadě v kopii a ve věci sjedná
nápravu.
schváleno 6-0-0
Ad 4) Starosta obce předložil zastupitelům i přítomným návrh rozpočtu obce Noviny pod
Ralskem na rok 2010.
Diskuse k bodu:
p. Pavel Tomášek - požadavek na přepracování rozpočtu a neschválení takto
navrhovaného znění rozpočtu. Obec v rozpočtu nemá dostatečné finanční prostředky
na investiční akce.( multifunkční hřiště, rekonstrukce č.p. 22, rekonstrukce silnic,
č.p.116, 83, opravy bytovek)
Starosta obce vysvětlil přítomným občanům, že obec má na tyto investice peníze,
má rezervy z minulých let a mnoho jmenovaných akcí nebude obec realizovat v roce
2010. Finanční výbor bude po celý rok sledovat plnění rozpočtu a provádět potřebné
změny.
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočet obce Noviny pod Ralskem na rok 2010 v
navrhovaném znění.
Příjmy:
5.721.500,- Kč
Výdaje:
6.775.500,- Kč
Financování: 1.054.000,- Kč
schváleno 6-0-0
Ad 5) Zastupitelstvo obce schvaluje jmenování členů komise pro výběrové řízení na
zhotovení územního plánu ve složení:
p. Tomáš Jindra
pí Ing. Jitka Dařílková
p. Miroslav Ostaš
schváleno 5-0-1
zdržel se p. Miroslav Ostaš
Ad 6) Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu č. OLP/2798/2009 o spolupráci při zajištění
dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2010 uzavřenou mezi Obcí Noviny
pod Ralskem a Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. Obec
zaplatí finanční částku ve výši 22.770,- Kč na zajištění dopravní obslužnosti.
schváleno 6-0-0
Ad 7) Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č.2 k Veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne
20.12.2006 mezi Obcí Noviny pod Ralskem a Městem Mimoň na zabezpečení výkonu
sociálně-právní ochrany dětí. Mění se výše ročního příspěvku na 11.000,- Kč a doby
uzavření z doby určité 1 roku na dobu neurčitou.
schváleno 6-0-0
Ad 8) Zastupitelstvo obce schválilo Kupní smlouvu č. UCL/1780/KS-195/ÚE/09/KO, odkup
pozemku st. p.č. 165/1 v k.ú. Noviny pod Ralskem za cenu 59.370,- Kč a ukládá
starostovi obce smlouvu podepsat.
schváleno 6-0-0

Ad 9) Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o převodu pozemku číslo 21PR10/39 uzavřenou
mezi Pozemkovým fondem ČR a Obcí Noviny pod Ralskem na převod pozemku p.p.č.
290 v k.ú. Noviny pod Ralskem za cenu 18.028,- Kč a ukládá starostovi obce smlouvu
podepsat.
schváleno 6-0-0
Ad 10) Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene číslo IV-12-4007906/P001 uzavřenou mezi Obcí Noviny pod Ralskem a
ČEZ Distribuce, a.s., Ústí nad Labem pro kabel NN pro stavbu ,,CL-Noviny
p.Ral.roz.kNN ppč.15/1 2xOM zřízenou na p.p.č. 956 a 868/1 ve vlastnictví obce.
schváleno 6-0-0
Ad 11) Zastupitelstvo obce schválilo předložený rozpočet MŠ Noviny pod Ralskem.
Příjmy:
Výdaje:
Dotace od Obce

378.000,- Kč
356.800,- Kč
110.000,- Kč

schváleno 6-0-0
Ad 12) Zastupitelstvo obce odložilo žádost o finanční příspěvek na poskytování sociální
služby rané péče na rok 2010. Důvodem odložení je zjištění, jaké rodině v obci je
tento příspěvek určen.
odloženo 6-0-0
Ad 13) Zastupitelstvo obce schválilo hospodářský výsledek za rok 2009 MŠ Noviny pod
Ralskem, příspěvková organizace ve výši 5.927,51 Kč a schvaluje převod přebytku
do rezervního fondu.
schváleno 6-0-0
Ad 14) Zastupitelstvo obce bere na vědomí jmenování pí Světlany Salačové ředitelkou
Mateřské školy Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa, příspěvková organizace.
vzato na vědomí 6-0-0
Ad 15) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
uzavřenou mezi Obcí Noviny pod Ralskem a pí Danou Kalibovou, Ruská 156/1,
Liberec I - Staré město na umístění vodovodní přípojky na pozemku 848/1 a 116/1
v k.ú. Noviny pod Ralskem.
schváleno 6-0-0
Ad 16) Předseda kontrolního výboru seznámil přítomné s provedenou inventarizací obce
Noviny pod Ralskem a likvidačním protokolem.
vzato na vědomí 6-0-0
Ad 17) Různé:
Choutka Aleš - opravy komunikace podél řeky Ploučnice
Batovec - záměr výstavby Bioplynová stanice v bývalém areálu statku Noviny pod
Ralskem
Maďarka - informační tabule u obecního úřadu Noviny pod Ralskem
Maďarková - oprava střechy na kostele
Čeri - oprava okapů na obecních bytech
Crhová - oprava komunikací v obci

Ad 18) Návrh usnesení se přečetl a byl hlasován jednotlivě za každým bodem jednání.
Diskuse probíhala ke každému bodu jednání
Ad 19) Zasedání ukončil starosta obce 20.30 hodin.
Zapsala - Renata Lazárová
Ověřovatelé zápisu:
pí Hana Hlaváčová

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

p. Tomáš Jindra

.........................
Mgr. Miroslav Podmanický
starosta obce

