Usnesení č. 7/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Jeřmanice
konaného dne 14. září 2022
Zastupitelstvo na svém zasedání rozhodlo:
1. Schvaluje Program rozvoje obce na období 2023-2028.
2. Nesouhlasí s převzetím objektu SO 134 Přeložka cyklostezky. Není dořešeno zajištění svahů u
zárubní zdi SO 253 a odstranění poškozených stromů, na tento problém upozorňovala starostka obce
již při kontrolní prohlídce stavby dne 11.5.2022.
3. Schvaluje upravený obsah změny č. 2 územního plánu Jeřmanice dle přílohy č. 1.
4. Schvaluje dodatek č.1 smlouvy o dílo mezi Obcí Jeřmanice a společností SAUL s.r.o. Dodatek se
týká rozšíření zadání o projekt cyklostezky a navýšení ceny o 18.150,- Kč.
5. Bere na vědomí 2. rozpočtové opatření rozpočtu 2022 přijaté 21.7.2022.
6. Bere na vědomí 3. rozpočtové opatření rozpočtu 2022 přijaté 29.8.2022.
7. Schvaluje směnu pozemků p.č. 145/3, trvalý travní porost o výměře 9 m2 a 147/3, trvalý porost o
výměře 10m2, ve vlastnictví Obce Jeřmanice, za pozemky p.č. 1482/11, ostatní plocha o výměře 18 m2
a 157/2, zahrada o výměře 18 m2, ve vlastnictví manželů Paštových. Vše dle geometrického plánu č.
964-65/2021. Zároveň se Obec Jeřmanice zavazuje vybudovat v rámci stavby Cyklostezka Liberec –
Hodkovice nad Mohelkou, úsek Jeřmanice, SO 105 Chodník podél silnice III/2876, stání pro 2OA
k domu č.p. 95 a uzavřít v této věci s manželi Paštovými dohodu.
8. Souhlasí se stavbou vodovodní přípojky na pozemku p.č. 1595 v k.ú. Jeřmanice k domu č.p. 269 na
st.p. č. 337 vk.ú. Jeřmanice a s uzavřením smlouvy o právu stavby a smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene. Za zřízení věcného břemene požaduje 1.000,- Kč.
9. Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
č. j. OLP/3540/2022 mezi Libereckým krajem a Obcí Jeřmanice. Touto smlouvou dává Liberecký kraj
Obci Jeřmanice souhlas se stavbou veřejného osvětlení v rámci stavby „Cyklostezka Liberec –
Hodkovice nad Mohelkou úsek Jeřmanice SO 105 Chodník podél silnice III/2876 a SO 420 Veřejné
osvětlení“ a zavazuje se k bezúplatnému zřízení služebnosti k pozemku p.č. 1567/1 ve prospěch Obce
Jeřmanice.
10. Schvaluje změnu hranice katastrálního území obce Jeřmanice v tomto rozsahu:
pozemky p.č. 1004/1, 1004/5, 1004/7, 1004/2 a 1004/6 v k.ú Jeřmanice by se staly katastrálním
územím obce Dlouhý Most, pozemky p.č. 325/3 a 325/4 v k.ú. Dlouhý Most by se staly katastrálním
územím obce Jeřmanice a pověřuje starostku obce uzavřením dohody o změně hranice.
11. Schvaluje opravu komunikace – ulice Pastevní , poškozenou přívalovým deštěm, směrem k domu
č.p. 349 v rozsahu nad rámec pojistného plnění, max. však do výše 300.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že
tento výdaj není v rozpočtu, bude zařazen do 4. rozpočtového opatření, které bude muset z důvodu
realizace starostka přijmout v září 2022. O tuto částku bude ponížena rozpočtová rezerva.
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12. Souhlasí s úpravou obrubníku zpevněné plochy na pozemku p.č. 802/158 na náklady žadatele, p.
Kábrtové. Obrubník bude snížen tak, aby došlo ke zlepšení sjezdu na komunikaci na p.p.č. 802/148.
Zpevněná plocha bude vyspádována směrem ke komunikaci, aby voda z komunikace odtékala do
dešťové kanalizace.

13. Schvaluje zapůjčení hřiště společnosti Coprosys dne 23.9.2022 na akci s názvem Internetová
párty. Vzhledem k tomu, že se jedná o akci pro širokou veřejnost, v rámci akce bude program pro děti
i dospělé a občerstvení zdarma, zápůjčka bude bezplatně.

Mgr. Helena Fiebigerová
starostka obce

Eva Kaprálková
místostarostka obce

