Obec Pertoltice pod Ralskem
Pertoltice pod Ralskem čp. 165
471 24 Pertoltice pod Ralskem

Výpis z usnesení 24. zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem ze dne 19. prosince 2016
Schválení programu a jmenování ověřovatelů zápisu
Usnesení č.338/2016/ZO
Zastupitelstvo schvaluje program a zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Jitka Hanlová a Jaroslav
Kučera.
Kontrola usnesení z 23. zasedání obecního zastupitelstva
Usnesení č.339/2016/ZO
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z 23. zasedání obecního zastupitelstva bez
připomínek.
Rozpočet obce Pertoltice pod Ralskem na rok 2017
Usnesení č.340/2016/ZO
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2017. Rozpočet je navržen jako schodkový s tím, že část
plánované investice roku 2017 bude kryta zůstatkem hospodaření minulých let.
Příjmy:
5 321 806 Kč
Výdaje:
6 046 802 Kč
Saldo:
- 724 996 Kč
Žádost o odkoupení vybavení v kulturním domě
Usnesení č.341/2016/ZO
Zastupitelstvo odkládá bod a souhlasí s objednáním znaleckého posudku na nabízené věci od znalce
z oboru ekonomika.
České štěrkopísky a.s. – podání informace
Usnesení č.342/2016/ZO
Zastupitelstvo schvaluje odložení bodu a pověřuje starostu k jednání o návrhu smlouvy o spolupráci v
souvislosti s připravovanou těžbou štěrkopísků na území obce, tj. doplnění textu o aktualizaci plánu
sanace a rekultivace – aktualizace 2016 a zrušení čl. II bodu 10 ve smlouvě.
Jmenování inventarizační komise a plán inventur
Usnesení č.343/2016/ZO
Zastupitelstvo schvaluje jmenování inventarizační komise a plán inventur ve smyslu zákona 563/1991
Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu č.270/2010.
Rozpočtový výhled obce Pertoltice pod Ralskem do roku 2019
Usnesení č.344/2016/ZO
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtový výhled obce Pertoltice pod Ralskem do roku 2019.
Rozpočtové opatření č. 7
Usnesení č.345/2016/ZO
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 7
Určení pravomoci k rozpočtovému opatření k 31.12.2016
Usnesení č.346/2016/ZO
V souladu s § 102 odst.2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích pověřuje zastupitelstvo obce
Pertoltice pod Ralskem příkazce operace (starostu) částečnou pravomocí k provedení rozpočtového
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opatření v období prosinec 2016 u příjmů neomezeně a u výdajů maximálně do 100.000,- Kč mezi
jednotlivými §.
Rozdělení parcel 859 a 863 – objednání geodetického plánu
Usnesení č.347/2016/ZO
Zastupitelstvo schvaluje vyhotovení geodetického plánu a souhlasí s rozdělením, příp. sloučením parcel
859 a 863 v kú Pertoltice pod Ralskem ve vlastnictví obce, včetně případného vložení do katastru
nemovitostí.
Zvolení člena kontrolního výboru
Usnesení č.348/2016/ZO
Zastupitelstvo volí člena kontrolního výboru Bc. Stanislava Mackovíka.
Žádost ČEZ Distribuce k umístění trafostanice na ppč. 262
Usnesení č.349/2016/ZO
Zastupitelstvo schvaluje umístění trafostanice na ppč. 262, s tím, že úhrada za služebnost na pozemcích
ve vlastnictví obce proběhne dle platné směrnice obce; dále v rámci projektové přípravy požaduje
v rámci hospodárnosti (co nejmenší zásah do tělesa opravené komunikace v roce 2007 ve vlastnictví
obce), aby vedení bylo v místě pozemních komunikací řešeno výhradně protlakem a v místě
plánovaného chodníku již bylo vedení umístěno do chráničky, aby byla umožněna pozdější výstavba
chodníku, případně pojezd.
Návrh veřejnoprávní smlouvy s Městem Mimoň – výkon Městské policie
Usnesení č.350/2016/ZO
Zastupitelstvo schvaluje odložení bodu a pověřuje starostu, příp. místostarostu k dalšímu jednání a
úpravě návrhu veřejnoprávní smlouvy s Městem Mimoň, tj. uvedení paušální ceny za 1 hodinu měření
rychlosti motorových vozidel a paušální ceny za odchyt volně pobíhajícího zvířete.
Podání žádosti o dotaci „Centrum služeb pro turisty Pertoltice pod Ralskem“
Usnesení č.351/2016/ZO
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Centrum služeb pro turisty Pertoltice pod
Ralskem“, z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, včetně finanční spoluúčasti
města ve výši 50% z celkových uznatelných výdajů.
Rozpočet Mikroregion Podralsko a rozpočtový výhled Mikroregionu Podralsko
Usnesení č.352/2016/ZO
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočet Mikroregion Podralsko a rozpočtový výhled Mikroregionu
Podralsko.
Nabídka rozbory ČOV a ORL u objektu čp. 87 (kulturní dům) na dalších 24 měsíců
Usnesení č.353/2016/ZO
Zastupitelstvo schvaluje nabídku ALS Czech Republic, s. r. o., Bendlova 1687/7, Česká Lípa, 470 01 na
rozbory ORL a ČOV u čp. 87 (kulturní dům).
Záměr pronájmu nebytového prostoru – hospoda v čp. 87
Usnesení č.354/2016/ZO
Zastupitelstvo schválilo zveřejnění záměru ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích a to pronájmu nebytových prostor – hospody v kulturním domě v čp. 87 v Pertolticích pod
Ralskem s minimální nabídkou měsíčního nájmu 2.500,-Kč s DPH.
Bc. Martin Smolík, místostarosta

Petr Selinger, starosta
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