ZÁPIS
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Albrechtice v Jizerských horách
konaného dne 10. září 2021
Přítomni:

Mgr. Adam Hübner, Antonín Kučera, Pavlína Menclová, Jan Novák, Petr Smutný,
Jaroslav Zeman, Miroslav Zmrzlý
1. Zahájení, schválení programu

Pan starosta zahájil dnešní zasedání v 10:30 hodin, konstatoval, že zastupitelstvo obce se sešlo
v usnášeníschopném počtu, informoval, že je ze zasedání pořizován zvukový záznam pro účely
vyhotovení zápisu. Pan Novák a pan Smutní rovněž pořizují vlastní zvukový záznam.
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, schválení programu
Kontrola zápisu z minulého zasedání
Ceník užívání hřišť ve sportovním areálu
Schválení opravy havarijního stavu hřbitovní zdi
Rozpočtová opatření
Schválení přijetí dotace od Nadace ČEZ
Diskuse, závěr

Hlasováním: PRO – 7 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0
dnešního zasedání schválen.

hlasů, byl program

Jako ověřovatele dnešního zápisu pan starosta navrhl Mgr. Adama Hübnera a Pavlínu
Menclovou. Zapisovatelkou ustanovil paní Pavlínu Klížovou.
Hlasování: PRO – 7 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Adam Hübner, Pavlína Menclová
Zapisovatelka: Pavlína Klížová
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Kontrola zápisu z minulého zasedání proběhla bez připomínek, tímto je zápis považován za
schválený.
3. Ceník užívání hřišť ve sportovním areálu
Pan starosta předal slovo předkladateli návrhu, panu Novákovi. Pan Novák přečetl svůj návrh na
vyjmutí volejbalového hřiště z ceníku užívání hřišť ve sportovním areálu u Kamenice. Požádal
zastupitele o hlasování o předloženém návrhu usnesení.
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Zastupitelstvo obce Albrechtice v Jizerských horách schvaluje změnu ceníku pronájmu
fotbalového hřiště a kabin ve sportovním areálu u Kamenice s platností od 1.1.2022.
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ:
základní sazba 1 200,- Kč hřiště / hod.
300,- Kč 1 kabina
snížená sazba* 500,- Kč hřiště / hod.
300,- Kč 1 kabina
*Snížená sazba platí pro kluby ubytované v místních penzionech, které pravidelně odvádí
místní poplatek v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 5/2019.
Tímto usnesením se ruší ceník schválený zastupitelstvem obce dne 7.10.2020 usnesením
č. 185/2020.
Hlasování: PRO – 3 hlasy (Hübner, Novák, Smutný), PROTI – 2 hlasy (Kučera, Zeman),
ZDRŽEL SE – 2 hlasy (Menclová, Zmrzlý)
Usnesení nebylo přijato.
Pan Hübner upozornil, že je v ceníku nesprávně uvedeno, že snížená sazba platí pro kluby
ubytované v místních „penzionech“, navrhuje text upravit na „ubytovací zařízení“.
Pan starosta po letošní zkušenosti navrhl ze stávajícího ceníku vypustit možnost využití kabin
(náročnost úklidu, rychlejší opotřebení zařízení). Požádal o hlasování o úpravě ceníku.
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ:
základní sazba

1 200,- Kč

/ hod.

snížená sazba*
500,- Kč
/ hod.
*Snížená sazba platí pro kluby ubytované v místních ubytovacích zařízeních, které
pravidelně odvádí místní poplatek v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 5/2019.
VOLEJBALOVÉ HŘIŠTĚ
sazba

100,- Kč / 1,5 hod.

Hlasování: PRO – 4 hlasy (Kučera, Menclová, Zeman, Zmrzlý), PROTI – 1 hlas (Smutný),
ZDRŽEL SE – 2 hlasy (Hübner, Novák)
Pan starosta dále zastupitele informoval o žádosti pana Pipka, předsedy TJ Albrechtice / Jiřetín,
o udělení mimořádné odměny 10 000,- Kč správci areálu panu Jandovi. Pan Janda se o areál
stará na základě dohody o provedení činnosti za 2.990,- Kč měsíčně (od dubna do listopadu).
Tato odměna zahrnuje sekání fotbalového trávníku, hnojení, kropení, lajnování, úklid veřejné
plochy a in-line oválu, lajnování volejbalového hřiště, úklid v kabinách,… Pan starosta
zastupitele informoval, že panu Jandovi ze své pravomoci odměnu vyplatí.
Dosavadní letošní rozpočtové výdaje na provoz a údržbu areálu činí cca 185 000,- Kč.
Dosavadní letošní příjem z pronájmů fotbalového a volejbalového hřiště činí cca 51 000,- Kč.
4. Schválení opravy havarijního stavu hřbitovní zdi
Rozpočet na opravu části hřbitovní zdi včetně úpravy zastupitelé obdrželi v materiálech
k zasedání. Pan starosta požádal o schválení zadání opravy zdi firmě HEZA v ceně 586 850,-.
Kč vč. DPH.
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Zastupitelstvo obce Albrechtice v Jizerských horách schvaluje zadání provedení
zajišťovacích prací havarijního stavu hřbitovní zdi a opravu navazující části zdi za cenu
586 850,- Kč vč. DPH.
Hlasování: PRO – 7 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
5. Rozpočtová opaření
Podklady k rozpočtovým opatřením 5, 6 a 7/2021 zastupitelé obdrželi v materiálech . Pan
starosta požádal zastupitele o hlasování.
Zastupitelstvo obce Albrechtice v Jizerských horách bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 5/2021 ve smyslu navýšení příjmové části rozpočtu o 77 412,72 Kč, rozpočtové opatření
č. 6/2021 ve smyslu navýšení příjmové části rozpočtu o 10 645 558,91 Kč a navýšení
výdajové části rozpočtu o 8 534 193,99 Kč.
Hlasování: PRO – 7 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
Zastupitelstvo obce Albrechtice v Jizerských horách schvaluje rozpočtové opatření
č. 7/2021 ve smyslu zvýšení příjmové části rozpočtu o 508 779 Kč a zvýšení výdajové
části rozpočtu o 1 617 779 Kč.
Hlasování: PRO – 7 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
6. Schválení přijetí dotace od Nadace ČEZ

Obec podala úspěšnou žádost o dotaci / grant od Nadace ČEZ na pořízení malého
dětského hřiště na části pozemku ppč. 343/1.
Celkové náklady projektu:
Dotace / grant:
Spoluúčast obce:

350 000,- Kč
300 000,- Kč
50 000,- Kč

Žádost zahrnuje pořízení herní sestavy ROBINA 14, houpadla ROBINA kačenka,
houpadla ROBINA kůň, 2 ks sedacích souprav ROBINA a oplocení. Žádný
z pořizovaných prvků nevyžaduje vybudování dopadové plochy.
Realizace je plánována na jaro 2022.
K tomuto bodu se v diskuzi vyjádřil pan Hübner a pan Smutný, pan Novák oznámil, že o
usnesení nebude hlasovat z důvodu střetu zájmů – plocha je v jeho sousedství.
Zastupitelstvo obce Albrechtice v Jizerských horách schvaluje přijetí dotace / grantu od
Nadace ČEZ z grantového fondu „Oranžové hřiště“ ve výši 300 000,- Kč.
Hlasování: PRO – 6 hlasů (Hübner, Kučera, Menclová, Smutný, Zeman, Zmrzlý) , PROTI –
0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů, pan Novák nehlasoval.
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7. Diskuze a závěr
Pan Smutný požádal pana starostu o projednávání zamýšlených změn v obci s opozičními
zastupiteli na informačních schůzkách.
Pan starosta přivítal pan Bc. Ondřeje Tuláčka, vedoucího OO PČR Smržovka. Pan Tuláček
seznámil zastupitele s prací policie za uplynulé období a se záměrem zopakovat setkání se
seniory při besedě o trestné činnosti páchané na seniorech.
Pan Novák poděkoval policii za lidský přístup při řešení konfliktů souvisejících s nedodržováním
vládních nařízení v souvislosti s COVID-19.

Ukončení zasedání v 11:15 hod.

Ověřovatelé:

Mgr. Adam Hübner

Pavlína Menclová

Jaroslav Zeman
starosta obce

Zapsala: Pavlína Klížová
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