
1

Obec Skalka u Doks
  Skalka u Doks č. 44,  472 01 Doksy

  IČ 00673439                                                     Tel. : + 420 487 873 667
  web: http://www.ouskalka.cz /        e-mail: prochazkova@ouskalka.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna Doksy,  č. účtu:  0928162349/0800

Sedmé zasedání obecního zastupitelstva konané dne 18. 12. 2015
v zasedací místnosti obecního úřadu od 17:00 do 19: 00 hodin

Usnesení 

P r o g r a m:

Z 44/15 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.2/2015, v tomto rozpočtovém opatření jsou pouze přesuny 
položek

Z  OdPa Pol.
Úkon – Příjmy 
(Kč) UZ Na OdPa Pol. UZ

Úkon –
Výdaje (Kč) Poznámka

3399 5194 -900,00 Věcné dary 

3319 5194 900,00 Věcné dary 

3722 5137 -30 880,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

3639 5169 30 880,00 Nákup ostat.služeb(kom.služby a úz.rozvoj)  

3745 5137 -10 014,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

3745 5171 10 014,00 Opravy a udržov.(péče o vzhled obce-zeleň)

3745 5137 -6 050,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

4350 5222 6 050,00 Neinvestiční transfery spolkům/sponz.dar

6171 5167 -3 786,00 Služby školení a vzdělávání

6171 5139 3 786,00 Nákup materiálu j.n.

6171 5321 -963,65 Nákup kolků

6171 5162 963,65 Služby telekomunikací a radiokomunikací

3399 5175 -453,00 Pohoštění

6171 5175 453,00 Pohoštění

Příjmy 0,00 Výdaje 0,00

                                           Odpovídá: starosta                            Termín: ihned

Z 45/15 Zastupitelstvo obce projednalo a  schválilo rozpočet obce Skalka u Doks na rok 2016 viz. příloha č.1

Celková výše příjmů   3 101 267,00 Kč
Celková výše výdajů  3 256 861,00 Kč
Jedná se o schodkový rozpočet. Rozpočtové výdaje budou pokryté z přebytků z minulého období 
(položka financování +8115). Částka  se zmenší 155 594,00 Kč
Rozpočet bude vyvěšen na úřední desce dne 20. 12. 2016
Změny oproti sestavenému návrhu rozpočtu:

OdPa Pol. Úkon – Příjmy 
(Kč)

OdPa Pol. Úkon –
výdaje (Kč)

Poznámka

4112     + 600,00 Nein.přij.transf.ze SR v rám.souhr.dot.vztahu

2112 + 16 000,00 Příjmy z prod.zboží(jinak nakoup.za úč.prod.)

1039 5169 -60 000,00

                       Odpovídá: starosta                            Termín: ihned
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Z 46/15  Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 15 ke smlouvě na odpady AVE pro rok 2016
Ceny za svoz: nádoba 110 l + 120 l 44,00 Kč oproti 43,50 Kč / jeden svoz 1 ks nádoby

nádoba 240 l 85,00 Kč oproti 84,00 Kč / jeden svoz 1 ks nádoby
nádoba 1 100 l            270,00 Kč oproti 268,00 Kč / jeden svoz 1 ks nádoby

Separov.sběr: Sklo            327,00 Kč oproti 324,00 Kč / 1+1
Papír             327,00 Kč oproti 324,00 Kč / 1
Plasty            327,00 Kč oproti 324,00 Kč / 1
Kovy 1,8 m3                        1200,00 Kč roční pronájem nádoby

Všechny ceny jsou uvedené bez DPH Dodatek nabývá účinnosti dnem 1.1.2016
Odpovídá: starosta                            Termín: ihned

Z 47/15 Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na rok 2016
Obec se v této smlouvě zavazuje zaplatit na zajištění dopravní obslužnosti částku ve výši 14 580,-Kč,
výše této částky je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální. Tato částka se bude hradit 
celou částkou k 15.3.2016

Odpovídá: starosta                            Termín: ihned

Z 48/15 Zastupitelstvo obce schválilo prodloužení pracovní smlouvy s paní Taťjanou Starkbaumovou do 31. 12. 2016
             Jmenovaná je zaměstnaná na poloviční pracovní úvazek (20 hodin týdně) ve funkci 
             účetní obecního úřadu Skalka u Doks. Měsíční hrubá mzda včetně odměny zůstává stejná jako 
             v roce 2015.                        

Odpovídá: starosta                             Termín: ihned

Z 49/15 Zastupitelstvo obce projednalo s schválilo Poplatky a platby v obci Skalka u Doks v roce 2016
              Veškeré poplatky a platby zůstávají stejné jako v roce 2015. 
             Poplatky za komunální odpad a psy:

 Poplatek za odvoz komunálního odpadu ………………..   492,00 Kč
 Fyzická osoba vlastnící rekreační objekt ………………...  492,00 Kč
 Poplatek za jednoho psa ………………………………….    50,00 Kč
 Poplatek za druhého a další psy …………………..………   75,00 Kč

               Termíny splatnosti poplatků:
     a) ve dvou stejných splátkách, na první pololetí příslušného kalendářního roku 
          nejpozději do 25. května, na druhé pololetí kalendářního roku nejpozději do 25. září

                   b) celou částku poplatku lze uhradit jednorázově, a to do 25. května příslušného
                             kalendářního roku.

                   c) vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný 
                              nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato povinnost vznikla.

                  d) Připadne-li den splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je
     poplatek splatný nejblíže následující den.

               Ceny za prodej a pronájem pozemků v k.ú. Skalka u Doks :
 Pozemky stavební a ostatní, bez zavedené vody a elektřiny….  35,00 Kč/m2

 Pozemky v rekreační oblasti Nová Skalka ....………...………. 50,00 Kč/m2

 Pozemky manipulační (ostatní plocha) ………………………..  8,00 Kč/m2

               Nájemné za pozemky:
 Pozemky v obci Skalka u Doks  ………………………………. 1,00 Kč/m2

 Pozemky na Nové Skalce …………………………...…..…….. 3,50 Kč/m2

               Parkovné na obecních pozemcích
                Roční sazba za parkování na pozemcích obce :

 Osobní automobily do 3,5 tuny  ……………………..…      250,- Kč 
 Dodávkové vozidlo nad 3,5 do 5 tuny  .………...………      400,- Kč      
 Traktory a jiné zem. stroje a vozidla nad 5 tun  ………. 1 000,- Kč

Odpovídá: starosta Termín: ihned

Z 50/15 Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závazné vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obec Skalka u Doks touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách,
vždy nejpozději do 25. května a do 25. září příslušného kalendářního roku.Poplatek lze uhradit jednorázově 
nejpozději do 25. května příslušného kalendářního roku.
Poplatek za TKO na rok 2016 činí 
492,- Kč pro občany s TP (výjimky uvedené ve vyhlášce),
492,- Kč pro rekreanty na objekt.

Odpovídá: starosta                        Termín: ihned
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Z 51/15 Zastupitelstvo obce schválilo ceny na prodej palivového dřeva a prodej na samovýrobu na rok 2016
Prodej dřeva na samovýrobu: PÚ hm./paseka: 115,-Kč/prostorový metr/vč.DPH

              míchané stojící: 161,- Kč/prostorový metr/vč.DPH
Cena palivového dřeva nařezaného na 1 m:míchané: 575,- Kč/prostorový metr/vč. DPH 
(pro občany s TP ve Skalce u Doks a rekreanty)
Cena palivového dřeva nařezaného na 1 m: míchané: 1 200,- Kč/prostorový metr/vč. DPH
(pro ostatní občany)

Objednávky na prodej palivového dřeva se budou přijímat od 1.1.2016 do 31.5.2016 a budou omezeny 
na 10m3 pro jednu domácnost.
Vlastník lesa je povinen dle Zákona o lesích 289/1995 sb. řádně pečovat o les, zejména včas zajistit jeho obnovu, 
ochranu lesních kultur za účelem jejich zajištění (ochrana proti buřeni a zvěři), výchovu mladých lesních porostů do 
věku 40 let a ochranu lesa proti škodlivým činitelů. Zejména se jedná o§ 31 a 32 Zákona o lesích,
z tohoto důvodu si obec vyhrazuje rozhodnout pořadí a datum dodání dřeva.

Odpovídá: starosta                             Termín: ihned

Z 52/15 Zastupitelstvo obce schválilo odměny členů obecního zastupitelstva v roce 2016:
             Odměna všem neuvolněným členům zastupitelstva a starosty zůstává stejná jako v roce 2015, tj.

• Místostarosta …………………………….  2400,00 Kč (hrubý příjem)
• Předsedkyně finančního výboru …………... 400,00 Kč (hrubý příjem)       
• Předsedkyně kontrolního výboru ………….. 400,00 Kč (hrubý příjem)
• Ostatní členové  OZ ……………………….. 320,00 Kč (hrubý příjem)    
• Odměna uvolněného starosty obce se stanoví dle nařízení vlád y č. 37/2003 Sb. příloha č.1

o odměnách za výkon  funkce  členům  zastupitelstev obcí
Odpovídá: starosta                         Termín: od 1.1.2016

Z 53/15 Zastupitelstvo obce pověřuje starostku Obce Skalka u Doks
Zastupitelstvo obce Skalka u Doks pověřuje starostku obce p. Janu Procházkovou, k provedení 
Rozpočtového opatření č.3 za rok 2015 do 31.12.2015

Odpovídá: starosta                         Termín: do 31.12.2015

Z 54/15 Zastupitelstvo obce schválilo náležitosti nad rámec Zadání změny č. 1 ÚP Skalka u Doks, které budou zapracovány 
do dokumentace

 Zastavitelná plocha Z4a
- původně „plocha zemědělská“ na zastavitelnou „plochu bydlení – individuální venkovská“

- plocha o výměře 0,03 ha; jedná se o doplnění proluky; rozšíření zahrad k RD

- dříve územní rezerva R4a

 Územní rezerva R4a
- ruší se – převod koridoru územní rezervy (komunikace) na zastavitelnou „plochu bydlení – individuální venkovskou“
- koridor vymezen z důvodu zpřístupnění plochy rezervy R19, ale plocha Z4 vyřešila příjezdovou cestu – není potřeba 

rezerva R4a – místo ní plocha rezervy změněna na zastavitelnou plochu Z4a

 Regulativy – změny
- doplněn regulativ pro „plochy lesa – přírodní“

- zrušeny „plochy přírodní“ – v grafické části nebyly využity

 Obec v zastoupení určené zastupitelky byla seznámena s úpravou plochy přestavby P22 v Návrhu změny č. 1 územního 
plánu Skalka u Doks s funkčním využitím „bydlení - individuální venkovské (BV)“ na plochu přestavby s funkčním 
využitím „výroba                   a skladování – zemědělská rostlinná výroba (VRZ)“ a se zněním nově navrženého regulativu 
k uvedené ploše. Bylo dohodnuto, že bude regulativ do Návrhu změny č. 1 ÚP Skalka u Doks zapracován v tomto smyslu:
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Odpovídá: starosta                             Termín: ihned

Z 55/15 Zastupitelstvo bere na vědomí poděkování všem, kteří se podíleli na uspořádání Mikulášské besídky
Zvláště bychom chtěli poděkovat paní Kamile Válkové, která OÚ zapůjčila prostory k uspořádání besídky, 
dále také děkujeme za přispění firmě Respo, panu Ševčíkovi a paní Švermové, Barvy-laky Šnajdrovi, 
panu Duháčkovi a všem ostatním

Odpovídá: starosta                            Termín: na vědomí

Jana Procházková     Zapsal:
         starostka obce                                                                                         Karel Šverma

………………………………….                                                        ……………………………………..

     

Vyvěšeno dne: 20.12.2015 Sejmuto dne: 06.01.2016
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