vyvlastnění komunikace na p.p.č. 1085 v k.ú. Všemily do majetku
obce
9/2022 - ZO rozhodlo o pronájmu p.p.č. 99/3 o výměře 596 m2 v k.ú.
Program:
Všemily p. Petru Peškovi za 1,- Kč/m2 na dobu 5-ti let od 1.1.2022
1/ Zahájení
11/2022 - ZO rozhodlo o pronájmu p.p.č. 232 o výměře 1068 m2
2/ Kontrola usnesení
v k.ú. Rynartice ing. Janu Lošťákovi za 1,- Kč/m2 na dobu 5-ti let od
3/ Schválení rozpočtového opatření
1.1.2022
4/ Roční závěrka 2021
12/2022 - ZO rozhodlo o prodeji p.p.č. 269/11 o výměře 428 m2,
5/ Schválení závěrečného účtu obce včetně přezkoumání hospodaření 269/18 o výměře 144 m2 a 281 o výměře 146 m2 v k.ú. Jetřichovice
obce
u Děčína za znalecký posudek 54 240,- Kč p. Marii Jelínkové
6/ Výsledek VŘ MMR 2021-2022
83/2022 - ZO rozhodlo o prodeji p.p.č. 384/15 o výměře 189 m2,
7/ Podání vysvětlení k akci opěrná zeď v Jetřichovicích
p.p.č. 384/16 o výměře 207 m2 v k.ú. Jetřichovice u Děčína p.
8/ Prodej a pronájem obecních pozemků
Pechové Margitě za znalecký posudek 42 330,- Kč
9/ Výstavba
86/2022 - ZO rozhodlo pověřit starostu obce zajištěním znalce
10/ Různé
v oblasti statiky na cestu pod hřbitovní zdí v Jetřichovicích u Děčína
89/2022 - ZO rozhodlo o souhlasném stanovisku k projektové
11/ Splnění předvolebních slibů jednotlivých kandidátů
dokumentaci Stavební úpravy stávajícího rekreačního areálu a
12/ Diskuze
rekonstrukce pensionu Jetřichovice čp. 12, šest rekreačních chatek
13/ Závěr
s podmínkou, že zmiňované chatky nebudou opláštěny kovem ale
1/ Jednání zastupitelstva se konalo na Obecním úřadě v kulturní
dřevem
místnosti od 17.00 hod., ukončeno bylo v 20.30 hod. Jednání vedl
93/2022 - ZO rozhodlo o změně v Pasportu místních komunikací
starosta obce p. Marek Kny, který přivítal členy zastupitelstva obce
z účelových na místní komunikace na p.p.č. 889/2, 891/4 v k.ú.
(dále ZO). Konstatoval, že zasedání ZO je schopno se usnášet.
Vysoká Lípa, p.p.č. 1030/1 v k.ú. Všemily
Přítomno: 6 členů zastupitelstva (viz presenční listina)
98/2022 - ZO rozhodlo o přestěhování místní knihovny zpět do
Omluveni: 1 Moravec Občané: 23 osob
prostor bývalé školy
Hlasování: pro,proti,zdržel se
3/ Rozpočtová opatření
Starosta obce předložil návrh programu 3. zasedání ZO tak, jak byl
ZO projednalo návrh rozpočtového opatření a schválilo provedení
vyvěšen na úřední desce a přivítal na dnešním zastupitelstvu Mgr.
rozpočtového opatření č. 3/2022. Hlasování 6-0-0
Narcise Tomáška.
4/ Schválení roční závěrky za rok 2021
P. Pilát navrhnul doplnění programu
ZO schválilo účetní závěrku obce za rok 2021.
schůze ZO o body:
Hlasování 4 pro 0 - 2 zdržel se Pilát, Fiřt
5/ Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021
- opěrná zeď v Jetřichovicích – náhrada
p. Kafuňková předložila ZO návrh závěrečného
vzniklé škody s tím, že mu bude
účtu obce za rok 2021, který byl od 9.6.2021 –
umožněno vyjádřit se k tomuto bodu
29.6.2021 zveřejněn na úřední desce. Připomínky
jako prvnímu
k závěrečnému účtu obce Jetřichovice nebyly ve
- u bodu v programu 5/ žádá doplnění
lhůtě uplatněny písemně, ani ústně na zasedání
zprávy kontrolního a finančního výboru
zastupitelstva.
- žádá o vedení seznamu diskutujících,
ZO Jetřichovice po projednání Závěrečného účtu
aby nebyl v diskutování chaos
obce Jetřichovice za rok 2021 souhlasí a schváluje
Hlasování o schválení změny programu
závěrečný účet obce společně se "Zprávou o
dnešního ZO 6-0-0 (pro,proti,zdržel se)
výsledku přezkoumání hospodaření KÚ Ústeckého
Starosta obce určil zapisovatele pro
kraje za rok 2021" s výhradou a přijalo tato
pořízení zápisu z 3. zasedání ZO Irenu
opatření potřebná k nápravě zjištěných závažných
Kafuňkovou. Hlasování 6-0-0
a méně závažných chyb a nedostatků při
Ověřovatelé zápisu byli schváleni
přezkoumání hospodaření
Henrich Richard a Vašíček Ivan..
1)chybně vykázaná hospodářská činnost
Hlasování 6-0-0
Chyba
2/ Kontrola usnesení
Došlo k záměně analytického účtu, což se ve
K zápisu z 1. zasedání ZO nebyly
výkazu zisku a ztráty projevilo vykázáním
připomínky,trvají body usnesení:
hospodářské činnosti, kterou fakticky územní celek
186/19 - podání žádosti na Pozemkové
nevykonává.
úpravy pro katastry Vysoká Lípa a Jetřichovice
Nápravné opatření
134/20 - o nákupu p.p.č.125/10 díl „d“ o výměře 7 m2, p.p.č. 1031/8 Pro eliminaci této chyby v budoucnu bylo rozhodnuto o zdvojení
o výměře 7 m2 a díl „c“ z p.p.č. 125/3 v k.ú. Všemily od
kontroly před odesláním čtvrtletního výkazu zisku a ztráty = kontrola
p.Balounové Ludmily za částku 80,- Kč/m2
4 očí.
42/21 – smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na dobu
Odpovědné osoby:Jirušová Lucie, Rozkoš Marek
neurčitou mezi obcí Jetřichovice a Ivanou Šindelářovou za náhradu
2)neúčtování k okamžiku uskutečnění účetního případu ve výši 1000,- Kč bez DPH
převody nemovitostí
219/21 - o prodeji p.p.č. 384/5 o výměře 619 m2 v k.ú. Jetřichovice Chyba
za znalecký posudek 49 520,- Kč p. Josefu Beňovi
Při prodeji pozemku p.č. 1048/2, k.ú. Jetřichovice u Děčína došlo k
221/21 - prodeji p.p.č. 107/2 o výměře 500 m2 v k.ú. Jetřichovice za právním účinkům převodu na nového vlastníka k 26.7.2021, účtováno
znalecký posudek 20 000,- Kč Lence Fiřtové a Miroslavě
o vyřazení pozemku z evidence bylo k 31.8.2021.
Hermannové
Nápravné opatření
243/21 - rozhodlo pověřit starostu obce k zjištění podmínek
Byla připravena směrnice k prodeji pozemků, ve které jsou nastaveny

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce dne
29.06.2022

interní procesy v rámci obecního úřadu, které pomohou zajistit
včasné informování a dodání rozhodných podkladů účetní (zejména
vyrozumění z katastrálního úřadu o provedeném vkladu).
Odpovědné osoby: Kny Marek
3)neschválení účetní závěrky do 6 měsíců ode dne, ke kterému je
sestavena
Chyba
Účetní závěrka obce za rok 2020 byla schválena ZO dne 6.10.2021
Nápravné opatření
Odpovědné osoby, ve spolupráci s účetní, připravily relevantní
podklady na jednání ZO, konané 29.6.2022 (v roce 2022), resp. které
se bude konat nejpozději do 30.6. roku následujícího ke schvalované
účetní závěrce (další roky).
Odpovědné osoby:Kny Marek, Kafuňková Irena
4)nevyřazení pozemku p.č. 18/10, kú Jetřichovice k 31.12.2021
Chyba
Při prodeji pozemku p.č. 18/10, k.ú. Jetřichovice u Děčína došlo k
právním účinkům převodu na nového vlastníka 22.11.2021, a to na
základě rozhodnutí katastrálního úřadu, resp. zápisu nového stavu,
který byl proveden k 14.12.2021. Podklady pro inventuru majetku
byly z katastru nemovitostí staženy již k 3.12.2021, kdy nebyly
změny, týkající se předmětného pozemku v katastru nemovitostí ještě
zachyceny. Tím došlo k nesouladu mezi faktickým stavem a
vykázaným účetním stavem k 31.12.2021.
Nápravné opatření
Bude zřízen dálkový přístup do KN a aktuální výpis z listu vlastnictví
bude stažen vždy až ke dni účetní závěrky.
Odpovědné osoby: Kny Marek, Jirušová Lucie, Kafuňková Irena
Nedostatky uvedené ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření
byly odstraněny, nebo k nim byla přijata systémová opatření k
nápravě tak, aby se již tyto nedostatky neopakovaly.
Hlasování 4 pro - 0 – 2 zdržel se Pilát, Fiřt
7/ Podání vysvětlení k akci opěrná zeď v Jetřichovicích
P. Pilát zaslal na OÚ návrh vzniklé škody a požaduje, aby ZO
rozhodlo o vymáhání škody 466 331,18 Kč + 61 359,- Kč po
odpovědné osobě z obecního úřadu v Jetřichovicích.
Dle jeho zjištění starosta obce včas nereagoval na platební rozkaz č.
119/C31/2021-35 ze dne 20.1.2022 ze sporu obce a dodavatele stavby
opěrná zeď v Jetřichovicích JDK Dopravní a Železniční stavby s.r.o.
(dále JDK) a v zákonné lhůtě 15 dní a neodvolal se. Navíc zakázal
zaměstnancům obce o této záležitosti mluvit. Starosta uhradil celý
platební rozkaz bez vědomí zastupitelů a navíc prokazatelně se snažil
celou věc zamlčet. Tím že jsme se jako obce neodvolaly, ani neměly
od našeho právního zástupce k této věci vyjádření, vznikla v současné
době prokazatelná škoda obce 466 331,18 Kč a náklady řízení
61 359,- Kč (tato částka je převzata z platebního rozkazu). Další
vývoj této kauzy nelze předjímat a není možné tuto vynaloženou
částku brát jako dočasnou s tím, že určitě soudní spor vyhrajeme a
celou částku dostaneme zpět. Jestli je jasné, že by obec soud s JDK
vyhrála, tak jsme se měli odvolat v termínu.
Dále p. Pilát požádal o předložení zpráv z kontrolního a finančního
výboru na další schůzi ZO.
P. Jelínek v diskuzi konstatoval, že v době nepřítomnosti starosty
obce ho plně zastupuje místostarosta obce, tudíž je odpovědný za
datové zprávy.
P. Fiřtová v diskuzi požadovala informaci ohledně dotace na tuto
akci. P. starosta odpověděl, že o dotaci na tuto akci je zažádáno.
K uvedené problematice se vyjádřil Mgr. Narcis Tomášek a
informoval ZO o vzniklé situaci a o doručení platebního rozkazu
obci. Vysvětlil právní stanovisko k této v veřejné zakázce s tím, že
konstatoval, že platební rozkaz vyzvedl z datové pošty zaměstnanec
obce, což je p. Kafuněk, který spis založil a nikoho neinformoval.
P. Kafuňková se proti tomuto tvrzení ohradila s tím, že Mgr.
Tomáškovi a zastupitelstvu obce podala informaci o tom, že p.
Kafuněk žalobu řádně zaevidoval a ještě ten den přeposlal spisovou
službou p. starostovi k vyřízení jako to dělá vždy s ostatnímu
dokumenty.
P. Pilát navrhnul text usnesení: ZO rozhodlo o vymáhání škody
466 331,18 Kč + 61 359,- Kč po odpovědné osobě z obecního úřadu
v Jetřichovicích. Hlasování 2 pro Fiřt, Pilát, 4 proti Kny, Dařina,
Vašíček, Heinrich
6/ Výsledek VŘ MMR 2021-2022
Na základě doporučení hodnotící komise ZO schválilo uzavření

Smlouvy o dílo s nejvýhodnějším uchazečem zakázky malého
rozsahu „Jetřichovice – obnova místních komunikací“, a to se
společností Bardzák s.r.o., Sokolovská 114, 407 22 Benešov n.
Ploučnicí za částku 3 582 031,97 vč. DPH a pověřuje starostu obce
jejím podepsáním. Hlasování 6-0-0
8/ Prodej a pronájem obecních pozemků
-ZO projednalo žádost o koupi p.p.č. 96/7 v k.ú. Jetřichovice u
Děčína . ZO vzalo žádost na vědomí. Hlasování 6-0-0
-ZO projednalo žádost o koupi části p.p.č. 23/1 a části p.p.č.22 v k.ú.
Vysoká Lípa. ZO vzalo žádost na vědomí. Hlasování 6-0-0
-ZO projednalo žádost o koupi části p.p.č. 490/1 v k.ú. Jetřichovice u
Děčína. ZO vzalo žádost na vědomí. Hlasování 6-0-0
-ZO rozhodlo o pronájmu části p.p.č. 1034/1 o výměře 119 m2 a části
p.p.č. 344/1 o výměře 76 m2 v k.ú. Jetřichovice u Děčína za částku
1,- Kč/m2/rok na dobu 5-ti let p. Hergetové Renatě. Hlasování 6-0-0
-ZO rozhodlo o pronájmu části p.p.č. 22 o výměře 50 m2 v k.ú.
Jetřichovice u Děčína za částku 4,- Kč/m2/rok na dobu 5-ti let p.
RNDr. Srb – Pivovar Falkštejn. Hlasování 6-0-0
-ZO rozhodlo o prodeji části p.p.č. 849/1 v k.ú. Vysoká Lípa za
znalecký posudek 80,- Kč/m2 manž. Sladkým. Hlasování 6-0-0
-ZO rozhodlo o prodeji p.p.č. 245 o výměře 198 m2, p.p.č. 246/1 o
výměře 845 m2, p.p.č. 1106 o výměře 1833 v k.ú. Všemily za
znalecký posudek 39 950,- Kč Správě NP ČŠ a části p.p.č. 22 o
výměře 6 m2 v k.ú. Jetřichovice u Děčína za znalecký posudek 360,Kč Správě NP ČŠ. Hlasování 6-0-0
-ZO rozhodlo o prodeji části p.p.č. 490/1(490/73) o výměře 404 m2
v k.ú. Jetřichovice u Děčína za znalecký posudek 32 320,- Kč p.
Hruškové Libuši. Hlasování 6-0-0
-ZO rozhodlo o prodeji části p.p.č. 490/1(díl „b“) o výměře 137 m2
v k.ú. Jetřichovice u Děčína za znalecký posudek 10 960,- Kč p.
Vlčkové Heleně. Hlasování 6-0-0
-ZO rozhodlo o prodeji části p.p.č. 490/1 (díl „a“) o výměře 145 m2
v k.ú. Jetřichovice u Děčína za znalecký posudek 5 800,- Kč p.
Lansingerovi Jiřímu. Hlasování 6-0-0
-ZO rozhodlo o prodeji části p.p.č. 490/1 (díl „a“) o výměře 362 m2
v k.ú. Jetřichovice u Děčína za znalecký posudek 28 960,- Kč Mgr.
Trägnerové Jaroslavě. Hlasování 6-0-0
-ZO rozhodlo o prodeji části p.p.č. 490/1 (díl „b“) o výměře 128 m2
v k.ú. Jetřichovice u Děčína za znalecký posudek 10 240,- Kč p.
Kadeřávkové Dagmar. Hlasování 6-0-0
-ZO rozhodlo o odložení prodeje p.p.č. 490/93 v k.ú. Jetřichovice u
Děčína. Hlasování 6-0-0
-ZO rozhodlo o prodeji p.p.č. 522/12 o výměře 252 m2 v k.ú. Vysoká
Lípa za znalecký posudek 10 080,- Kč p. Mgr. Stašákové Lence.
Hlasování 6-0-0
-ZO rozhodlo o prodeji části p.p.č. 490/1(490/91) o výměře 20 m2
v k.ú. Jetřichovice u Děčína a části p.p.č. 490/1 (490/92) o výměře 18
m2 v k.ú. Jetřichovice u Děčína za znalecký posudek 3 040,- Kč
p.Kubicovi Milanovi. Hlasování 6-0-0
-ZO rozhodlo o prodeji části p.p.č. 1034/1 (1034/14) o výměře 37 m2
v k.ú. Jetřichovice u Děčína za znalecký posudek 2 960,- Kč p.
Bodrinové Dagmar. Hlasování 6-0-0
-ZO rozhodlo o pronájmu p.p.č. 18/8 o výměře 679 m2 v k.ú.
Jetřichovice u Děčína za částku 4,- Kč/m2/rok na dobu 5-ti let p.
Vorlové Lence. Hlasování 6-0-0
-ZO rozhodlo o pronájmu rybníka Pavlínka p.p.č. 536/1 o výměře 13
888 m2 v k.ú. Jetřichovice u Děčína za částku 7 000,- Kč/rok na dobu
5-ti let Českému rybářskému svazu . Hlasování 6-0-0
-ZO rozhodlo o pronájmu části p.p.č. 188/1 o výměře 201 m2, části
p.p.č. 193/1 o výměře 821 m2, části p.p.č. 614 o výměře 186 m2,
části p.p.č. 617 o výměře 359 m2, části p.p.č. 644 o výměře 148 m2 a
části p.p.č. 645 o výměře 1 320 m2 v k.ú. Rynartice za částku 6
660,- Kč/rok na dobu 5-ti let ing. Machačovi Janu. Hlasování 6-0-0
-ZO rozhodlo o prodeji části p.p.č. 23/1 o výměře 176 m2 v k.ú.
Jetřichovice u Děčína za znalecký posudek 14 080,- Kč p.
Waskönigovi Wolfgangovi. Hlasování 6-0-0
-ZO rozhodlo o prodeji části p.p.č. 384/5(384/17 o výměře 650m2,
384/18 o výměře 23 m2, 384/19 o výměře 83 m2) o výměře 171 m2
v k.ú. Jetřichovice u Děčína za znalecký posudek 22 600,- Kč p.
Pavlíčkovi Romanovi. Hlasování 6-0-0
-ZO rozhodlo o zveřejnění záměru nákupu p.p.č. 93/3, p.p.č. 11/5 a
11/3 v k.ú. Rynartice. Hlasování 6-0-0
-ZO rozhodlo o zveřejnění záměru nákupu pozemků části p.p.č. 270/4

o výměře 1 200 m2 v k.ú. Jetřichovice u Děčína od majitelů.
Hlasování 4 pro Kny, Dařina, Vašíček, Heinrich, 2 proti Pilát, Fiřt
9/ Výstavba
-ZO rozhodlo o zřízení věcného břemene pro majitele na p.p.č. 383/4
a p.p.č. 1117 v k.ú. Jetřichovice u Děčína pro st. p. č. 186 a 187 v k.ú.
Jetřichovice u Děčína za částku 1 000,- Kč. Hlasování 6-0-0
-ZO projednalo návrh p. Hoffmana – Welnes Hotel Jetřichovice,
parkoviště variantu č. 1 a variantu č. 2. Starosta obce navrhnul
variantu č. 1. P. Pilát podal návrh, aby nebylo vybudováno žádné
parkoviště. Zastupitelstvo obce schválilo variantu č. 1 pro Welnes
Hotel Jetřichovice. Hlasování 4 pro, 2 proti Fiřt, Pilát, 0 zdržel se
-ZO rozhodlo o souhlasném stanovisku zřízení nového odběrného
místa pro pozemek na p.p.č. 760/3 v k.ú. Všemily pro f. R-built s.r.o.
Radovesice. Hlasování 6-0-0
-ZO rozhodlo o zřízení věcného břemene pro p. Budaře Petra
služebnost stezky a cesty pro auto a pěší na cestě 17/14 v k.ú.
Jetřichovice na náklady žadatele. Hlasování 6-0-0
-ZO rozhodlo o souhlasném stanovisku s přístavbou zádveří a
zastřešení terasy k rodinnému domu čp. 133 Vysoká Lípa na st.p.č.
210 a p.p.č. 554/2 v k.ú. Vysoká Lípa pro Jaroslavu a Jiřího Ihnaťuka.
Hlasování 6-0-0
-ZO rozhodlo o souhlasném stanovisku se stavbou vrtaná studna a
odkanalizování pro Jaromíra Maděru, Vysoká Lípa čp. 115. Hlasování
6-0-0
-ZO rozhodlo o souhlasném stanovisku k projektové dokumentaci
„Vodovodní přípojka, k.ú. Vysoká Lípa , p.p.č. 554/3“ pro
Vodohospodářské projekty, Nový Bor za částku 1000,- Kč s tím, že
stavba bude uvedena do původního stavu. Hlasování 6-0-0
-ZO rozhodlo o souhlasném stanovisku na akci „Novostavba RD na
p.p.č. 349/1 v k.ú. Rynartice“ a souhlasí s projektem stavby, umístění
sítí do komunikace p.p.č. 850 a 349/7 v k.ú. Rynartice ve vlastnictví
obce a napojení rodinného domu na komunikaci na p.p.č. 850 v k.ú.
Rynartice ve vlastnictví obce. Hlasování 6-0-0
-ZO rozhodlo o souhlasném stanovisku ohledně odstranění stávající
rekreační chaty a výstavby nové rekreační chaty na p.p.č. 811/11 a
811/10 v k.ú. Všemily vč. inženýrských sítí za podmínek vydaných
Správou NP ČŠ pro p. Geiplovou. Hlasování 6-0-0
-zastupitelstvo obce projednalo žádost AU plan s.r.o. o závazné
stanovisko pro potřeby Společného řízení – chybí zde vyjádření
Správy NP ČŠ. ZO rozhodlo o odkladu žádosti. Hlasování 6-0-0
-ZO rozhodlo o souhlasném stanovisku AU plan s.r.o. pro potřeby
Ohlášení odstranění stavby – objekt č. 93, 94 za podmínek které
vydala Správa NPČŠ. Hlasování 6-0-0
10/ Různé
- ZO v souladu s ust. §67 a §68 zákona o obcích stanovil počet členů
ZO Jetřichovice pro volební období 2022 – 2026 na 7 členů.
Hlasování 6-0-0
-ZO schválilo věcné břemeno na p.p.č. 490/1 v k.ú. Jetřichovice u
Děčína pro všechny majitele objektů za částku 1000,- Kč od každého
majitele s tím, že stavba bude uvedena do původního stavu.
Hlasování 6-0-0
-ZO schválilo pronájem bývalé MŠ ve Všemilech až od 1.6.2022
(místo 1.5.2022). Hlasování 6-0-0
-ZO schválilo pracovní řád Obecního úřadu Jetřichovice. Hlasování 4
pro, 0 proti, 2 zdržel se Fiřt, Pilát
-na základě výběrového řízení na Leporelo Jetřichovice ZO rozhodlo
o pronájmu společnosti MSQ OUTDOOR s.r.o. ve výši 15 000,- Kč +
21 % DPH na období od 1.7.2022 - 31.3. 2023. Hlasování 6-0-0
-ZO projednalo žádost p. Jelínka Leoše a Dankové Miroslavi o
vložení bodu do programu ZO – kontrola soukromým auditorem na:
-všechna parkoviště v obci Jetřichovice,Všemily
(vícepráce,financování,rozpis prací)
-chodník a gabionová zeď pod bývalou Sechézou (soudní
spor,platby,dotace)
-lesní hospodaření (smlouvy,samovýroba,řezivo,sklad) za rok 20202022
-kniha jízd rok 2018-2022
-dodržení kontroly z MVČR z července 2021
P. Jelínek vznesl dotaz, proč jeho žádost nebyla vložena do programu
ZO. P. Starosta odpověděl, že tuto žádost zařadil do bodu různé a
konstatoval, že obecní úřad byl zkontrolován v poslední době již 4x a
že soukromý auditor by stálo obec od 150 000,- Kč nahoru.
Hlasování 2 pro Pilát, Fiřt, 4 proti Kny, Dařina, Vašíček, Heinrich

-ZO schválilo smlouvu o dílo s f. Hortech estate s.r.o. Boletice n.L.
na zajištění služeb technického dozoru stavebníka pro investiční akce
obce Jetřichovice, jedná se o stavební dozor všech akcí z dotačních
titulů SFŽP dle předložené cenové nabídky za částku 44 700,- Kč
(nejsou plátci DPH). Hlasování 6-0-0
-ZO schválilo na základě výběrového řízení Smlouvu o dílo s f.
Hantych s.r.o. „Jetřichovice – podpora infrastruktury a vybavenosti
obec II“ – molo na koupališti na p.p.č. 413/2 v k.ú. Jetřichovice u
Děčína za částku 1 143 785,05 Kč vč. DPH. Hlasování 6-0-0
ZO schválilo na základě výběrového řízení Smlouvu o dílo s f.
Dokom Final s.r.o. Děčín XXXII „Jetřichovice – podpora
infrastruktury a vybavenosti obce I“
-chodník na p.p.č. 1223/1, 1083/2, 17/2 a 18/2 v k.ú. Jetřichovice u
Děčína
-oprava cesty na p.p.č. 851 v k.ú. Vysoká Lípa
-cesta na vyhlídku Na zámečku na p.p.č. 857/1 a 712/21 v k.ú.
Vysoká Lípa
-spojovací cesta na Švýcarský dvůr na p.p.č.18/4 a 1236 v k.ú.
Jetřichovice u Děčína
-oprava cesty na p.p.č. 850 v k.ú. Rynartice
-plocha pro kontejnery na p.p.č. 215/5 v k.ú. Jetřichovice u Děčína
-plocha pro kontejnery na p.p.č. 20/5 v k.ú. Jetřichovice u Děčína
za částku 3 458 073,23 vč. DPH
Hlasování 6-0-0
-ZO pověřilo starostu obce s hlasováním – Zásady péče o Národní
park České Švýcarsko 2022-2041za podmínek:
-krátká doba 40 let, nenapodobovat větrné kalamity, mapové
podklady na postupné rozšiřování ploch, chřástal, likvidace
nepůvodních rostlinných druhů a protěžování živočišných druhů.
Hlasování 6-0-0
-ZO projednalo žádost asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR o peněžitou pomoc. ZO rozhodlo o neposkytnutí peněžité
pomoci. Hlasování 6-0-0
-ZO schválilo smlouvu o dílo s f. Green Center s.r.o., Praha o
preventivní údržbě a servisní činnosti vč. oprav parkovacích zařízení
za částku 4 950,- Kč/měs. + DPH. Hlasování 6-0-0
-ZO schválilo prodloužení termínu do 19.8.2022 ve věci akce
„Obnova sloupu se sochou sv. Jana Nepomuckého v obci
Jetřichovice“. Hlasování 6-0-0
11/ Splnění předvolebních slibů jednotlivých kandidátů
Jednotliví lídři kandidátek se ke svým volebním programům z roku
2018 vyjádřili následovně:
-Marek Kny – volební program jsme splnili na 70-75 %
-Milan Dařina – volební program jsme splnili na 40-50 %
-Martin Fiřt – z volebního programu jsme nesplnili nic
-ZO projednalo studii o dopravním značení, možnostech parkování a
případných dalších parkovacích místech, kompletní bezpečnost
kompletního provozu v obcích, měření rychlosti, omezení
rychlosti,chodníky od -Fakulty Dopravní ČVUT v Praze. ZO
pověřuje starosta obce o možnosti získání dotace na dopravní studii.
Hlasování 6-0-0
-starosta obce informoval ZO o cenových nabídkách XL boxů
s elektronickým zamykáním od f. Bikebox – Boxline systém s.r.o.
Kuřim
- starosta obce informoval ZO o návrhu pro společné jednání –
Územní plán obce Jetřichovice
-starosta obce informoval ZO o přijmutí nové asistentky starosty obce
a představil paní Anetu Pěchovou z Vysoké Lípy
-místostarosta obce informoval ZO o Osvědčení o úspoře emisí –
958 408 MJ od f. Eko-Kom a.s.
-místostarosta obce informoval o množství vytříděného odpadu za
rok 2021 – celkem 39 136 t v částce 148 918,50 Kč
-starosta obce informoval ZO o finančních stavech na účtech Obce
Jetřichovice k 21.6.2022 – celkem 19 556 000,- Kč, s tím že
1 300 000,- Kč je na cestě od MMR a 900 000,- Kč je na cestě od
SFŽP
-starosta obce informoval ZO o kontrole z České inspekce životního
prostředí, kde inspekce konstatuje, že zjištěné skutečnosti nepovažuje
ze strany kontrolované osoby za porušení zákona o odpadech
12/ Diskuze
p. Jelínek – mluvil s f. Horák a konstatoval, že není problém projet
z V.Lípy do Jetřichovic

p.Kolářová – informovala, že do popelnic se hází úplně jiný odpad
p. Kolář – pítko u p. Kolářové – neteče voda
p. Stašáková – informovala, že viděla p. starostu a místostarostu na
parkovištích, starosta obce odpověděl, že mají návrh na oddělení
parkovišť
p. Stašáková – upozornila, že jsou špatné tlačítka u automatů
p. Michel – upozornil, že jsou špatné parkovací automaty
p. Jelínek – požádal p. Kafuňkovou, aby přečetla článek z ČS
p. Fiřt - napadnul starostu obce, že se jednou nedostavil na Policii
ČR, když byl předvolán ve věci přestupku jeho syna
p.Bančevová – vyjádřila se ohledně uzávěry silnice, autobus zastaví
dole u Restaurací na točně a nejede k Hotelu Lípa. Starosta obce
odpověděl, že zjistí
Zápis byl vyhotoven dne 29.06.2022
Zapisovatel: Irena Kafuňková
Milan Dařina
Marek Kny
místostarosta
starosta
Ověřovatelé:
Ivan Vašíček
Richard Heinrich

POŽÁR HŘENSKO – VYSOKÁ LÍPA
Jak všichni jistě víte, v neděli 24.7.2022 vznikl požár nad Hřenskem,
který je v dnešních dnech zatím největším požárem v historii naší
země. Ještě jedno prvenství tento požár má, a to největší vzdušné
hašení požáru ve střední Evropě, takové tu ještě nebylo. Kdo a proč
požár založil, se zjišťuje, zasáhl i náš katastr Vysoké Lípy. Obec
musela být v úterý evakuována. Zatím požár zasáhl 1,5 km2 plochy
hlavně na území NP ČŠ. Požár hasí celkem více jak 500 hasičů,
desítky těžké techniky, 7 vrtulníků, 2 dvouplošníky a dvě speciální
letadla z Itálie, která musela hned po prvním dni zpět do své země
kvůli nově vzniklým požárům. Nyní k nám letí dvě podobná letadla
ze Švédska, tak uvidíme. Obyvatelé Vysoké Lípy museli opustit své
domovy a zůstat v bezpečí. Čekáme na déšť jako na smilování, snad
přijde v sobotu. V současné době (pátek 14.21h) nevíme kdy se
budou moci Vysokolipští vrátit do svých domovů, ale věříme, že to
bude co nejdříve. Tento požár takovýchto rozsahů nás zaskočil
nepřipravené, ale postupem času se organizace lepší a zmatků ubývá.
Všichni máme strach včetně okolních obcí, všichni posloucháme
zprávy a hledáme informace, kde se jen dá. Opět vznikly
desinformace, polopravdy a „blbosti“, to bude asi vždy. A tak stále
říkáme, držte se oficiálních zdrojů jako je Ústecký záchranný sbor,
Policie, Obecní úřad, zde jsou informace nezkreslené. To platí i do
budoucna. Nyní nechme hasiče dělat jejich práci, děkujeme za dary a
pomoc, s místostarostou, který jak jsem nakonec zjistil je velice
organizačně schopný a výborný parťák do nepohody, jsme objížděli
každý den od rána do večera náš katastr, krizový štáb, hasiče, policii a
zjišťovali, co je zapotřebí, samozřejmě jsme si vyslechli i kritiku na
vedení hašení požáru, ale v takto velkém kolosu je to skoro normální.
Chlapi spí v autech, venku když je potřeba, hlídá se a hasí i v noci, je
na nich vidět i únava a někdy i krev. Ani slovy nedokážu vyjádřit dík
za jejich pomoc, mockrát nám bylo do breku, když jsme viděli tu
zkázu, co oheň dokáže způsobit, báli jsme se o vaše domy o vaše
domovy, báli jsme se i o své domy a domovy, o své rodiny, o
všechno. Ta představa, že všechno shoří a budeme muset vše dělat
znovu, mě osobně vedla až k obrovskému strachu. Najednou jsem na
sobě pocítil něco, co jsem dlouho nepocítil – bezmoc a strach, není to
vůbec příjemné. Stále ještě nemáme vyhráno a tak nezbývá než věřit,
že vše dobře dopadne. Chtěl bych poděkovat touto cestou stovkám
lidí, co se snaží zachránit naše domovy a náš životní prostor, chtěl
bych poděkovat všem našim občanům, kdy drtivá většina z nás si
udržela chladnou hlavu, byli jste disciplinovaní, ohleduplní, díky vám
se následně můžeme brzo vrátit domů. Jakmile to tak nastane, tak vás
budeme s místostarostou objíždět a zjišťovat, zda vše funguje jak má.
Zcela určitě se k tomuto tématu vrátíme, protože nechceme dopustit
opětovně takovou zkázu. Nyní připravujeme seznam opatření, které
budeme po vedení NP ČŠ požadovat a ze kterých neustoupíme,
tentokráte ne. Předložíme je ministryni životního prostředí p.
Hubáčkové, která nás opět navštíví 18.8.2022, tak jak je již

domluveno. Pokud máte nějaké nápady a podněty k této věci, tak
pište na urad@jetrichovicko.cz. Tak tedy hodně zdraví a brzo na
viděnou.
MK

KŮROVEC
Po dohodě s lesním hospodářem budeme i nadále kácet porosty
napadané kůrovcem v našich lesích a tuto hmotu z lesa odvážet.MK

AKCE SFŽP A MMR
Po získání dotace ze SFŽP a MMR budeme letos dodělávat akce, na
které jsme sehnali peníze, letos je to rekordních přes 7 mi.Kč, budou
se hodně dělat komunikace, odpadky, chodníky, cesty, snad to do
konce volebního období stihneme.
MK

ÚNIKOVÉ CESTY JETŘICHOVICE
Po zjištění potřeby udržovat i komunikace mimo naše obce jsme se
rozhodli zrekonstruovat a opravit dvě cesty v Jetřichovicích, jednu za
kostelem směrem dolů na cestu za bývalou poštu a druhou
z Jetřichovic k velké louži. Cesty ještě nejsou hotové, jakmile budou
tak dáme vědět. Proč jsme se tak najednou rozhodli pro tento postup?
Zjistili jsme, že obec nemá únikové cesty ani přístupové v době
nějaké krize a tak s pomoci p. Hlušičky ml. je opět opravíme. Ale
nebudou pro běžný provoz, budou připraveny pouze jako rezervní a
tak toho nezneužívejte nebo budeme muset na nich usadit závory.
Další únikové cesty v dalších obcích připravíme pro nové
zastupitelstvo tak, aby i toto fungovalo.
MK

VODOVOD JETŘICHOVICE
Z důvodu lesního požáru byly zastaveny všechny práce z důvodu
bezpečného průjezdu. Jakmile požár pomine, tak práce bude
pokračovat ve stejném omezení, které jsme stanovili, tzn. od 21 h do
8h bude silnice průjezdná.
Děkujeme za pochopení.
MK

INFOPORTÁL
Opět se ukázalo, který občan je informovaný a chce mít informace a
ten, který nic neřeší a následně nic neví. Ukázalo se totiž, kdo
všechno nám své čísla mobilních telefonů doposud neposkytl. Právě
taková věc, jako je lesní požár a následná evakuace, je pro náš
Infoportál stěžejní. Pokud nám svá čísla poskytnete všichni, tak
všichni můžete být včas správně informováni. Kdo nám ještě své
číslo neposkytl, tak ať to udělá neprodleně u p. Kafuňkové nebo
našeho poštáka.
M

SBĚRNÉ STANOVIŠTĚ ZA OÚ
bude v srpnu otevřeno každou středu a sobotu
(kromě státních svátků)
od 9 do 11 hodin

SVOZ tříděného plastu (a pytle) v roce 2022
svozový den - úterý
9. a 23.srpna, 6. září 2022
Odkládejte pytle s tříděným odpadem na obcí určená
místa večer před svozovým dnem! Na OÚ si můžete
vyzvednout pytle na PET a na nápojové kartony.

Vydává OÚ Jetřichovice. MK ČR E 12237♦ Toto číslo vychází 1. srpna 2022 ♦ Do tisku připravovali redaktor ing. V. Janoušek a dopisovatelé. Dopisy,
připomínky, náměty, články: vaclav.janousek2@seznam.cz , výtvarný redaktor M. Bonaventurová ♦ ČESKÁ SILNICE Jetřichovice, PSČ 407 16 ♦ Tel.:
412 555 046 ♦ E-mail: urad@jetrichovicko.cz ♦ www.obec-jetrichovice.cz ♦ Tisk : XEROCO Děčín, Sofijská 2/3, OC Pivovar, Děčín

Závěrem do internetové verze jsem přidal
několik fotografií z internetu:

