Zápis
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov
konaného dne 25.2.2021 od 17:00 hodin v budově Obecního úřadu Bedřichov č.p. 218
Přítomni: Martin Džupin, Tomáš Fotul, Jiří Groh, Ing. Tomáš Halama, Petr Holub,
Ing. Milan Kuchař, Martin Kunc, Ing. Luboš Vaner
Omluveni: Vladimír Černý
Bod 1.
Zahájení, schválení programu
Pan starosta zahájil jednání a konstatoval, že zastupitelé se sešli v potřebném usnášeníschopném
počtu a nechal hlasovat o schválení programu v této podobě:
1) Zahájení, schválení programu
2) Kontrola a odsouhlasení zápisu z minulého zasedání
3) Volba ověřovatelů zápisu
4) Rozpočtová změna č. 6/2020 a č. 1/2021
5) Zpráva inventarizační komise
6) Jednací řád zastupitelstva obce a směrnice č. 19 – úprava
7) Sazebník úhrad za poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb.
8) Veřejný řád pohřebiště Bedřichov
9) Smlouva o odpadech se spol. Severočeské komunální služby
10) Žádost o dotaci na výstavbu Multifunkčního hřiště a schválení
Plánu rozvoje sportu
11) Stavební výbor – pozemky (žádosti o koupi, změnu ÚP, darovací smlouva)
12) Různé
13) Diskuse, závěr
Hlasováním PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů byl program dnešního zasedání
schválen.
Bod 2.
Kontrola a odsouhlasení zápisu z minulého zasedání
Pan Halama požaduje doplnit do zápisu diskuzi z minulého zasedání [osobní údaj odstraněn] se
zastupiteli.
Pan starosta navrhuje toto znění doplnění zápisu v tomto znění:
[osobní údaj odstraněn], host na jednání zastupitelstva, navrhuje aby nájemní smlouva byla
ukončena dle platné smlouvy a to výpovědní lhůtou 3. měsíce. Tedy bez předčasného odstupného
ve výši 500.000,- Kč. K výpovědi s odstupným není dle jeho názoru důvod a jedná se o zbytečný
výdaj obce. Dále navrhuje, aby obec Bedřichov vypsala výběrové řízení na pronájem plochy na
stadionu přímo, tzn. bez zapojování dalších stran, tak jako tomu bylo v minulosti. Nájemní vztahy
tak budou průhledné. Jako příklad uvádí pronájem buněk a kurtů firmě SKI Servis Mára. Dle jeho
názoru se tím zastupitelstvo vyhne riziku porušení institutu tzv. řádného hospodáře.
Pan starosta dodává, že se jedná o nabídku, která je časově omezená, a proto obec vymyslela
řešení, které je naprosto v pořádku a legální a umožňuje tuto hozenou rukavici v podobě finanční
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podpory ve výši 2,5mil Kč za 5let zvednout a realizovat. Obec tedy jedná právě dle principu řádného
hospodáře, protože si zajistí na dobu 5 let investice do stadionu a jeho okolí. Po výpovědi a soutěži
by tato nabídka již nebyla k dispozici.
Pan Kuchař dodává, že se by se dle návrhu [osobní údaj odstraněn] v podstatě jednalo o výběrové
řízení ve smyslu “kdo dá větší sponzorský příspěvek do Jizerské ops a poskytne se mu prostor pro
stánek“ a proto souhlasí s tím, aby se využila možnost a soutěžit se nemuselo.
Hlasováním PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů bylo doplnění schváleno.
Bod 3.
Volba ověřovatelů zápisu
Pan místostarosta jako ověřovatele navrhuje pana Tomáše Halamu a Jiřího Groha, zapisovatelku
ustanovuje paní Regínu Keltnerovou.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Tomáš Halama, Jiří Groh
Zapisovatelka: Regína Keltnerová
Hlasování PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů
Bod 4.
Rozpočtová změna č. 6/2020 a č. 1/2021
K tomuto bodu obdrželi zastupitelé důvodovou zprávu.
Dle kompetence starosty obce dané usnesením č. 173/2020 překládá pan starosta rozpočtovou
změnu provedenou na konci roku – rovnání rozpočtu:
příjmy
P
P
P
P
P
P
celkem
výdaje
V
V
V
V
V

3613
3725
6171

1334
1335
4222
2132
2324
2119

1 100
12 000
300 000
25 000
10 000
6 000
354 100

2219
2219
3419
3639
6171

5181
6121
5171
5139
5032

46 626
4 500
11 000
10 000
18 000
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V
V
V
V
V
V
V
V
V
celkem

6171
6171
6310
6310
3613
6171
6171
6171

5156
5167
5141
5163
8115
5164
5154
6121
5171

3 000
1 100
3 000
3 500
253 374
257
66 910
884 364
-951 531
354 100

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 6/2020.
Hlasování PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů

Dále FV projednal plnění rozpočtu a navrhl rozpočtové změny č. 1/2021
Jedná se o výplatu odstupného ze smlouvy [osobní údaj odstraněn] a příjem nájemného od
Jizerské ops, dle usnesení č. 177/2020

v
P
P

3613
6171

5164
2133
8115

500 000Kč
550 000Kč
- 50 000Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2021.
Hlasování PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů

Bod 5.
Zpráva inventarizační komise
K tomuto bodu obdrželi zastupitelé důvodovou zprávu.
Inventarizační komise provedla fyzickou i dokladovou inventur.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
bere na vědomí zprávu inventarizační komise.
Hlasování PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů
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Bod 6.
Jednací řád zastupitelstva obce a směrnice č. 19 – úprava
K tomuto bodu obdrželi zastupitelé důvodovou zprávu.
Pan starosta uvádí, že vzhledem k platnosti nové legislativy zákona č. 110/2019 – zákon
o zpracování osobních údajů (GDPR) je problematické vydávat záznamy ze zasedání zastupitelstva
podle platné směrnice č. 19. Ze záznamů by se vždy musely odstraňovat všechny osobní údaje, na
což nemá obec vybavení a ani pracovní kapacitu. Proto navrhujeme směrnici č. 19 zrušit a z toho
důvodu upravit jednací řád zastupitelstva obce dle přílohy. Nadále se však budou jednání ze
zastupitelstva nahrávat, ale pouze pro potřeby obecního úřadu a zastupitelů. Jednání
zastupitelstva jsou všechna veřejná a tudíž se každý občan může zúčastnit osobně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
A) schvaluje zrušení směrnice č. 19,
B) schvaluje nové znění jednacího řádu zastupitelstva obce- viz příloha č.1.
Hlasování PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů
Bod 7.
Sazebník úhrad za poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb.
Vzhledem k tomu, že Obec Bedřichov nemá dosud sazebník úhrad za poskytnutí informací dle
zákona 106/1999 Sb., doporučuje pan starosta schválit sazebník dle přílohy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
schvaluje sazebník úhrad za poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů – viz příloha č.2.
Hlasování PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů

Bod 8.
Veřejný řád pohřebiště Bedřichov
K tomuto bodu obdrželi zastupitelé důvodovou zprávu.
Pan starosta uvádí, že vzhledem ke změně zákona o pohřebnictví musí Obec Bedřichov, jako
provozovatel veřejného pohřebiště, podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydat nový Řád veřejného pohřebiště.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
schvaluje, jako provozovatel veřejného pohřebiště, podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Řád veřejného
pohřebiště – viz příloha č.3.
Hlasování PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů

Bod 9.
Smlouva o odpadech se spol. Severočeské komunální služby
K tomuto bodu obdrželi zastupitelé důvodovou zprávu.
Pan starosta uvádí, že v listopadu minulého roku nás Severočeské komunální služby informovali o
připravovaném novém zákonu o odpadech, u něhož však nebylo známo finální znění ani termín
jeho platnosti resp. účinnosti. Nyní si nás dovolují informovat, že nový zákon o odpadech, který
významně mění legislativní normy v odpadovém hospodářství, byl parlamentem ČR dne 1.12.2020
schválen (a to i bez prováděcích vyhlášek) a k 1.1.2021 vstoupil v platnost a účinnost.
Nový zákon o odpadech pod č. 541/2020 Sb. zavádí novou koncepci stanovení a výběru poplatku
za ukládání odpadů na skládku. Tato problematika se významně dotýká i naší obce, neboť určitá
část (u některých samospráv 100%) komunálního odpadu, jehož původcem je naše obec, je
odstraňován uložením na skládku. V souvislosti s novou platnou legislativou nabízí administrativně
zajistit (uplatnit) zákonnou slevu na vybrané komunální odpady. Přílohou předkládají návrh
dohody a k tomu potřebné další dokumenty. Po uzavření dohody budou fakturovat ceny jako
dosud (s poplatkem 500 Kč/tuna), jednou za čtvrtletí budeme vyhodnocovat, zda obec neztratila
nárok na třídící slevu. Až obec vyčerpá slevu - ztratí nárok na třídící slevu, tak jí za množství nad
limit dofakturují příslušnou hodnotu, což bude nad stanovený limit 0,2 tuny/občan/rok. Tato
dofakturace bude 300 Kč/tuna. Tímto postupem nám jsou schopni zajistit cenu za odstranění
v nižší sazbě poplatku u produkovaných komunálních odpadů v objemu 200 kg/občan/rok. Rozdíl
poplatku (nový poplatek 800 Kč/tuny, ve slevě 500 Kč/tuna) je 300 Kč za tunu, při uplatnění slevy
v souladu s novým zákonem to je 60 Kč/rok/občan.
V případě kdy se Obec rozhodnete neuzavřít dohodu, nejsou schopni slevu uplatnit a zvýšený
poplatek (800 Kč/tuna) nám budou muset účtovat za celý kalendářní rok.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
A) schvaluje „Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů“ s dodavatelem Severočeské
komunální služby s.r.o.,
B) pověřuje starostu obce Bedřichov, Petra Holuba, podpisem smlouvy.
Hlasování PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů
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Bod 10.
Žádost o dotaci na výstavbu Multifunkčního hřiště a schválení
K tomuto bodu obdrželi zastupitelé důvodovou zprávu.
Pan starosta uvádí, že v souvislosti s loňskými diskuzemi nad stavem a vytížeností tenisových kurtů
na stadionu a dříve předloženou studií nového multifunkčního hřiště umístěného v zadní části kurtů
(více viz 18. jednání zastupitelstva ze dne 3.12.2020) přichází nyní s požadavkem na souhlas
s žádostí o dotaci u Národní sportovní agentury. Jde o program č. 16252, kam je možné tuto akci
přihlásit. Navrhuje odsouhlasit usnesení, aby se dle podmínek dotace mohla podat žádost o dotaci
ve výši 70% nákladů. Investice předpokládá celkové náklady ve výši 6mil Kč a spoluúčast obce by
poté byla 1,8mil Kč. Realizace by byla pouze v případě kladného vyřízení nejspíše až v roce 2022 záleží na okolnostech.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
A) schvaluje předložení žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci antukových tenisových kurtů
na víceúčelové hřiště s umělým povrchem na stadionu Bedřichov do programu Národní
Sportovní Agentury,
B) souhlasí se zařazením vlastního podílu na financování akce ve výši max. 1,8 mil. Kč (30 % z
celkových výdajů projektu) do rozpočtu na rok 2021,
C) ukládá starostovi obce, Petru Holubovi, zajistit přípravu a podání žádosti.
Hlasování PRO: 7 hlasů( Džupin, Fotul, Groh, Halama, Holub, Kuchař, Kunc) PROTI: 0 hlasů,
ZDRŽEL: 1 hlasů (Vaner)
Pan Vaner uvádí, že se mu zdají 2 kurty málo, za něj by tam měli být 4.
Pan starosta uvádí, že tato verze 2 kurtů na tenis, hřiště na fotbal, basketbal a další míčové hry je
varianta, kterou je obec s pomocí dotace schopna ufinancovat a podotýká, že nyní hlasujeme o
podání žádosti o dotaci. Dále se zastupitelé shodli na tom, že toto je dobrý kompromis, jelikož
v okolních městech se nacházejí kvalitní tenisové areály.
Jako jednou z podmínek dotace je schválení tzv. Plánu rozvoje sportu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
schvaluje Plán rozvoje sportu obce Bedřichov 2021 - 2025.
Hlasování PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů
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Bod 11.
Stavební výbor – pozemky (žádosti o koupi, změnu ÚP, darovací smlouva)
K tomuto bodu obdrželi zastupitelé důvodovou zprávu.
Akce „Autobusová točka v sedle Maliníku“
Na základě akce „Autobusová točka v sedle Maliníku“, vyřizuje Obec stavební povolení, ke kterému
je potřeba schválit Smlouvu o smlouvě budoucí darovací.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
A) schvaluje „Smlouvu o smlouvě budoucí darovací č.j. OL/30/2021“, kterou Liberecký kraj daruje
Obci Bedřichov část p.p.č. 748/1, k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou, obec Bedřichov v rámci
akce „Autobusová točka v sedle Maliníku“,
B) pověřuje starostu obce Bedřichov, Petra Holuba, podpisem smlouvy.
Hlasování PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů

Žádost o koupi pozemku p.p.č. 153
Dne 23.12.2020 požádal [osobní údaj odstraněn] o prodej p.p.č. 153.
Stavební výbor žádost projednal dne 19.1.2021. Vzhledem k tomu, že na části p.p.č. 153 Obec
plánuje v budoucnu vybudovat chodník pro pěší navrhuje pozemek neprodávat a schválit
usnesení:
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Bedřichov
A) neschvaluje prodej pozemku p.p.č. 153 o výměře 237 m2, k. ú. Bedřichov u Jablonce nad
Nisou, ve vlastnictví Obce Bedřichov,
B) pověřuje starostu obce Bedřichov, Petra Holuba, zasláním usnesení žadateli.
Hlasování PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů

Podnět na změnu ÚP od Ing. Pavla Jakubů
Oddělení územního a strategického plánování, odboru územního a hospodářského rozvoje MM
Jablonec nad Nisou, coby pořizovatel Územního plánu Bedřichov, obdrželo podnět na Změnu
Územního plánu Bedřichov, a to v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona
č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění
pozdějších předpisů zaslal k projednání žádost [osobní údaj odstraněn] o změnu ÚP ve smyslu
změny pozemků p.p.č. 1/1 a st.p.č. 454 na plochu kategorie SC Plochy obytné – centrální.
Stav dle platného územního plánu: BS – Plochy smíšené obytné
Návrh změny: SC – Plochy smíšené obytné – centrální
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Důvod změny:
Žádost o změnu funkčního využití pozemků je předkládána z důvodu plánovaného záměru
investora na výstavbu penzionu či apartmánového domu s využitím dalších sousedních pozemků
na druhé straně řeky v k.ú. Hraničná nad Nisou (p.č. 901, 36/1, 206, 348 a 368). Pozemek p.č. 1/1
je úzký a protáhlý v poměrně svažitém terénu.
Plocha kategorie BS stanovuje maximální podlažnost 1 NP + podkroví a zároveň výšku objektu max.
10 m. Dle doložené studie záměru tato podmínka způsobuje, že není možné vyrovnat terén pod
obytným podlažím (1.NP) podezdívkou či technologicky využitelným suterénem (1.PP). Investor
z toho důvodu žádá změnu plochy na kategorii SC, která umožňuje realizaci 2 NP + podkroví a
zároveň výšku stavby max. 12 m.
Výbor žádost projednal dne 19.1.2021 a doporučuje neschválit změnu ÚP.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
A) neschvaluje změnu ÚP ve smyslu změny pozemků p.p.č. 1/1 a st.p.č. 454, k.ú. Bedřichov u
Jablonce nad Nisou, obec Bedřichov na plochu kategorie SC Plochy obytné – centrální,
B) pověřuje starostu obce Bedřichov, Petra Holuba, zasláním usnesení Odboru územního
plánování Magistrátu města Jablonec nad Nisou.
Hlasování PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů
Žádost o koupi části p.p.č. 756 – 48 m2
Dne 18.1.2021 požádal [osobní údaj odstraněn] o odkoupení části p.p.č. 753 o velikosti 48m2,
jelikož na části tohoto pozemku se nachází objekt na st.p.č. 497, který v byl jeho vlastnictví. Nyní již
prodal objekt novému majiteli [osobní údaj odstraněn] a žádá o schválení přímo jemu, jako
novému vlastníkovi.
Výbor žádost projednal a doporučil vyvěsit záměr (záměr vyvěšen 25.1.2021) a poté projednat:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
A) schvaluje prodej části nemovité věci p. p. č. 753 (dle GP č. 1335 – 2/2021 budoucí 753/2 o
výměře 44 m2 a budoucí st.p.č. 667 o výměře 4 m2), k. ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou,
obec Bedřichov, ve vlastnictví obce Bedřichov, druh pozemku ostatní plocha, za účelem
narovnání vztahů a přístupové cesty k domu č.p. 180, za cenu 500,- Kč/m2, celkem 48 m2 za
cenu 24 000,- Kč, [osobní údaj odstraněn],
B) pověřuje starostu obce Bedřichov, Petra Holuba, podpisem kupní smlouvy.
Hlasování PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů
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Žádost od odkup p.p.č. 161/1 a 153 k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou, obec Bedřichov ve
vlastnictví obce, doplněna o nákres záměru
Pan Kuchař (předseda stavebního výboru) připomíná, že dne 30.9.2020 opětovně požádal [osobní
údaj odstraněn] o prodej p.p.č. 161/1 a 153. Chtěl by zde vybudovat relaxační a odpočinkové
centrum. Nabízí vybudování chodníku podél hlavní komunikace, který by daroval obci. Výstavba
nového chodníku by činila, dle rekapitulace stavby, kterou [osobní údaj odstraněn] zadal, 827 159,Kč. Návrh GP odděluje pruh u hlavní komunikace pro chodník, mostek a hranici se stpč. 183. Toto
by zůstalo v majetku obce. Jedná se o odkup těchto pozemků:
 části pozemku 161/1 ( dle GP číslo 1334-68/2020 ze dne 10.12.2020, budoucí 161/1) o
výměře 1943 m2,
 části pozemku 161/1 ( dle GP číslo 1334-68/2020 ze dne 10.12.2020, budoucí 161/15) o
výměře 280 m2 ,
 části pozemku 153 ( dle GP číslo 1334-68/2020 ze dne 10.12.2020, budoucí 153/1) o
výměře 172 m2 .
Celkem 2 395 m2 za cenu 800 000,- Kč.
Stavební výbor doporučuje.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Bedřichov
A) schvaluje záměr prodeje nemovité věci části pozemku p.p.č. 161/1 (dle GP číslo 1334-68/2020
ze dne 10.12.2020, budoucí p.p.č. 161/1) o výměře 1943 m2, části pozemku p.p.č. 161/1 ( dle
GP číslo 1334-68/2020 ze dne 10.12.2020, budoucí p.p.č. 161/15) o výměře 280 m2 , části
pozemku p.p.č. 153 ( dle GP číslo 1334-68/2020 ze dne 10.12.2020, budoucí p.p.č. 153/1) o
výměře 172 m2 , vše k. ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou, obec Bedřichov, ve vlastnictví obce
Bedřichov, celkem 2 395 m2 za cenu 800 000,- Kč,
B) pověřuje starostu obce Bedřichov, Petra Holuba, zveřejněním schváleného záměru na úřední
desce obce.
Hlasování PRO: 6 hlasů ( Džupin, Fotul, Groh, Holub, Kuchař, Kunc) , PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 2
hlasů (Halama, Vaner)
Pan Vaner k tomuto záměru uvádí, že [osobní údaj odstraněn] průběžně představoval od roku
2019 záměr vybudovat na pozemcích 161/1 a 153 saunový svět. Jednalo by se o veřejně
přístupnou stavbu, která by podpořila turistickou atraktivitu prostředí. Koncept je v souladu
s historickými záměry obce (před 12 lety) zúčastnit se revitalizace Černé Nisy v dané lokalitě. Jako
kompenzaci nabízí žadatel zřízení cca 145 m chodníku podél páteřní silnice. Chodník by výhledově
pomohl řešit pěší propojení Janova a Bedřichova. Bylo prověřeno, že pozemek nemá ve vztahu k
Lesům ČR strategický význam s ohledem na možnou směnu. Žadatel nabídl za možnost odkupu cca
800 000,- Kč a zároveň stavbu chodníků za cca 830 000,- Kč. Při vlastní žádosti budou kompenzace
ze strany žadatele upřesněny. Lokalita není pro uvedený záměr zahrnuta do stávajícího územního
plánu. Je potřeba zkonstatovat, že bez potřebné legislativy (úprava ÚP a vydání územního souhlasu
a stavebního povolení) nelze stavbu v současné době realizovat. Jak žadatel, tak obec si uvědomují
nutnost na řešení otázky participovat. Zastupitelstvo obce záměr odsouhlasilo.
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Bod 12.
Různé
Místní ubytovací poplatky
Pan starosta uvádí, že vzhledem k tomu, že je zákaz ubytování z důvodu pandemie, a to celou
zimní sezónu, což přináší nemalé problémy ubytovatelům v obci, navrhuje prominout ubytovací
poplatky, které se platí paušálem za první pololetí (jarní platba). Celkový efekt pro obecní
rozpočet odhaduje na 350/400 tis. Kč. Tato sumu by měla být kompenzována ze zvýšených tržeb
na obecních parkovištích (+25%).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
A) schvaluje prominutí ubytovacích poplatků placených paušální částkou za první pololetí roku
2021,
B) pověřuje starostu obce Bedřichov, Petra Holuba, informováním ubytovatelům.
Hlasování PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů
Pan starosta uvádí, že na akci „Rozšíření komunikace k Nise“, rada Libereckého kraje schválila
realizaci v roce 2021.
Pan starosta uvádí, že obec na by na tom měla být v letošním roce ekonomicky dobře, a to díky
ekonomické činnosti obce (příjmy z parkovného na obecních parkovištích).
Pan starosta uvádí, že pokračují práce na projektech. Mimo jiné pokračuje práce na projektu
vybudování chodníků podél hlavní komunikace, na projektu telematiky a opravy silnice ke
Královce.

Bod 13.
Diskuze
[osobní údaj odstraněn] se ptá na stavbu stánku na stadionu. Pan starosta odpovídá, že na
stadionu se staví neoprávněně, stavební povolení není vydáno. V současné době toto již řeší
místně příslušný stavební úřad v Jablonci nad Nisou v rámci stavebního řízení. Investora Obec
informovala.
[osobní údaj odstraněn] se ptá na možnost propojení chodníkem z horní části Bedřichova –
Maliníku směrem k centrálnímu parkovišti. Pan starosta uvádí, že toto je do budoucna určitě
možné. V současné době se začíná s vyřizováním stavebního povolení chodníků podél hlavní
komunikace v centru obce a v plánu je pokračovat v propojení k centrálnímu parkovišti dle
existující studie, kterou obce nechala zpracovat v loňském roce.
Pan starosta ukončuje zasedání v 18,06 h.
Zapsala:

Regína Keltnerová

Ověřovatelé zápisu:

Tomáš Halama
Jiří Groh

Petr Holub
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starosta obce
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