ZÁPIS
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Albrechtice v Jizerských horách
konaného dne 4. prosince 2020
Přítomni:

Mgr. Adam Hübner, Pavlína Menclová, Jan Novák, Petr Smutný, Jaroslav Zeman,

Omluven:

Antonín Kučera, Miroslav Zmrzlý
1.

Zahájení, schválení programu

Pan starosta zahájil dnešní zasedání v 6:30 hodin (na žádost Mgr. Adama Hübnera, který
nastupoval do služby). Pan starosta konstatoval, že zastupitelstvo obce se sešlo
v usnášeníschopném počtu, a že je ze zasedání pořizován zvukový záznam pro účely
vyhotovení zápisu. Pan Novák a pan Smutný pořizují vlastní zvukový záznam. Pan Smutný
upozornil, že případným zájemcům o poslech zvukový záznam poskytne. Pan starosta pana
Smutného opakovaně upozornil, že s nahrávkou není povoleno takto nakládat.
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Zahájení, schválení programu
Kontrola zápisu z minulého zasedání
Schválení podání žádosti o dotaci z prostředků MMR ČR
Diskuse, závěr

Hlasováním: PRO – 5 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0
dnešního zasedání schválen.

hlasů, byl program

Jako ověřovatele dnešního zápisu pan starosta navrhl Mgr. Adama Hübnera Pavlínu a
Menclovou. Zapisovatelkou ustanovil paní Pavlínu Klížovou.
Hlasování: PRO – 5 hlasů, PROTI – 0 hlasy, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Adam Hübner a Pavlína Menclová
Zapisovatelka: Pavlína Klížová

2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Pan Smutný sdělil, že zápis z posledního zasedání (zejména v bodech 3., 7., 10. a 11.)
považuje za neúplný, neodráží skutečný průběh diskuzí, občané nemají ze zápisu představu o
skutečném průběhu zasedání. Navrhuje vyhotovovat jen formální zápis a ze zasedání pořizovat
zvukový nebo i obrazový záznam. Se zněním zápisu nesouhlasí.
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Pan Novák sdělil, že zápisy diskuzí jsou dle jeho názoru tvořeny tendenčně, neodráží celý
průběh jednání. Usnesení jsou v pořádku.
Pan starosta požádal o hlasování o schválení zápisu z minulého zasedání.
Hlasování: PRO – 3 hlasy (Hübner, Menclová, Zeman), PROTI – 2 hlasy (Novák, Smutný),
ZDRŽEL SE – 0 hlasů
Zápis z posledního zasedání nebyl schválen.
3. Schválení podání žádosti o dotaci z prostředků MMR ČR
K tomuto bodu zastupitelé obdrželi informace v podkladech k zasedání. Informace doplnili paní
Kopejsková a pan Hübner, po doplnění a úpravě vizualizace dětského hřiště ve sportovním
areálu u Kamenice navrhují podat žádost o dotaci na dětské hřiště přibližně za 900 tis. Kč.
Žádost o dotaci bude podána do programu MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na projekt „Hřiště pro děti v obci
Albrechtice v Jizerských horách“. V případě úspěšnosti žádosti činí podíl dotace max. 80%
z uznatelných nákladů akce.
Zastupitelstvo obce Albrechtice v Jizerských horách schvaluje podání žádosti o dotaci
z programu MMR, dotační titul 117D8210H - Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na projekt „Hřiště pro děti
v obci Albrechtice v Jizerských horách“.
Hlasování: PRO – 5 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
4. Diskuse, závěr
Do diskuze nebyl předložen žádný bod.
Ukončení zasedání v 6:50 hod.

Ověřovatelé:

Mgr. Adam Hübner

Pavlína Menclová

Jaroslav Zeman
starosta obce

Zapsala: Pavlína Klížová
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