Zastupitel informuje občany
Vážení spoluobčané,
V Pulečenském zpravodaji, vydaném v únoru 2021, jsem vás
informoval o mé kauze související s nařčením mé osoby M.
Honsem o spolupráci s totalitní StB.
Rád bych vás proto informoval o dalším průběhu a výsledku
této kauzy.
Přestože jsem poskytl důkaz, že toto tvrzení není pravda
(předložením negativního lustračního osvědčení), M. Hons
se mně definitivně odmítl omluvit na zasedání zastupitelstva
12. 4. 2021.
Dne 17. 6. 2021 jsem proto podal na Milana Honse žalobu
o ochranu osobnosti u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou,
ve které jsem požadoval jednak omluvu a jednak finanční
částku zadostiučinění 200 000 Kč za způsobenou újmu na
dobré pověsti a v neposlední řadě i zásah do soukromého
a profesního života.
Dne 24. 9. došlo k projednání mé žaloby u Okresního soudu
v Jablonci nad Nisou, kde bylo panem soudcem
konstatováno, že žaloba i její náležitosti jsou zcela v pořádku,
pouze pokud se jedná o částku zadostiučinění 200 000 Kč,
bude se muset provádět další šetření ke stanovení
odpovídající hodnoty újmy způsobené M. Honsem mé
osobě, což může celou kauzu značně protáhnout. Protože
tyto dvě věci nejde v rámci podané žaloby oddělit, přistoupil
jsem na návrh pana soudce řešit omluvu M. Honse v rámci
smíru a částku zadostiučinění dále nepožadovat. Ostatně
jsem to navrhoval řešit takto pouze omluvou od samého
počátku

a o odškodnění mi nešlo, k tomu jsem přistoupil až po
definitivním odmítnutí M. Honse dobrovolně se mi omluvit.
Usnesením Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne
24. září 2021 soud rozhodl a schválil smír účastníků v tomto
znění:
Pokud jsem se já Milan Hons svým dotazem na zasedání
zastupitelstva obce Pulečný konaného dne 3. 11. 2020,
dotázal
Ing. Lubomíra Šolce na jeho údajnou spolupráci s bývalou
Státní bezpečností, kdy jsem při formulaci dotazu vycházel z
evidence Archívu bezpečnostních složek, a sice ze složky
označené jako útvar: SAO III. správa SNB (tehdejší vojenská
kontrarozvědka), zasáhl do osobních práv Ing. Lubomíra
Šolce, tak se za to omlouvám. Tato informace byla vyvrácena
Ing. Lubomírem Šolcem, který následně předložil negativní
lustrační osvědčení od Ministerstva vnitra České republiky č.
j. BO-981/1-PL-2020 ze dne 10. 12. 2020.
Tuto omluvu se já Milan Hons zavazuji přednést na nejbližším
zasedání zastupitelstva obce Pulečný po právní moci
usnesení o schválení smíru.
Dne 1. 11. 2021 na 9. zasedání Zastupitelstva obce Pulečný
M. Hons tuto omluvu ve výše uvedeném znění přednesl.

Ing. Lubomír Šolc, Pulečný 9

Nová polní cesta z Dalešic do Pulečného

V těchto dnech se dokončuje nová polní cesta z Pulečného do Dalešic. Cesta vede převážně
v místě původní cesty, která byla v 70. letech minulého století zrušena. Jedná se
o zemědělskou cestu VPC C1 prováděnou na základě schválených komplexních
pozemkových úprav v k.ú. Pulečný. Objednatelem je Státní pozemkový úřad - Krajský
pozemkový úřad pro Liberecký kraj a zhotovitelem je STRABAG a.s. Cena cesty je 6,8 mil.
Kč. Stavba si mimo jiné vyžádala kácení 8 ks stromů a odstranění náletových křovin v dolní
části cesty. Cesta je nyní nově osázena 42 kusy ovocných stromů, převážně hrušněmi a
jabloněmi.
Výstavbou této polní cesty dojde především ke zlepšení přístupnosti k zemědělským
pozemkům. Nová cesta bude mít i turistický význam, určitě si ji oblíbí pěší i cyklisté.

Ekologie

Obec má v plánu opravit křížek, který stál na křižovatce starých cest a jeho trosky ležely do
roku 2016 v poli a umístit jej na nové místo u vybudované nové polní cesty. Ke křížku
přibude lavička a tím vznikne pěkné odpočinkové místo s výhledem na Ještěd. Nyní je křížek
provizorně umístěn poblíž hlavní silnice na Dalešice…

Ekologie
Od září roku 2022 nebude možné provozovat staré kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy
Již v roce 2012 byl schválen nový zákon o ochraně ovzduší,
který stanovil povinnost vyměnit staré kotle na pevná paliva,
která spalující například uhlí, koks, dřevo nebo brikety.
Od 1. září 2022 kotle na pevná paliva o jmenovitém
tepelném příkonu do 300 kW musí splňovat parametry
3. emisní třídy, což znamená, že kotle 1. a 2. emisní třídy je
od tohoto data zakázáno provozovat. Zhruba rok mají
domácnosti na to, vyměnit svůj starý kotel za nový,
ekologičtější. Při porušení zákona hrozí pokuta až 50 000 Kč.

zařazeny do emisních tříd. Z toho důvodu nesmí být po 1. září
2022 provozovány! Mezi roky 2000–2012 se vyráběly kotle
emisních tříd 1, 2 a 3. V roce 2012 začala v Evropské unii
platit novelizovaná norma, která nově zavedla třídy 4 a 5.
Bude pro vás výměna kotle drahá? Můžete získat dotace.
Nízkopříjmové domácnosti mohou získat příspěvek
v krajských výzvách, kterým pokryjí až 95 % nákladů na
pořízení nového kotle. Liberecký kraj bude vypisovat nové
výzvy počátkem roku 2022. Informace získáte na
https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/oddeleni-rizenigrantovych-schemat/kotlikove-dotace
Kdo může o dotaci žádat a jak spočítat příjem?



Proč budou staré kotle na tuhá paliva zakázány?
Cílem zákona o ochraně ovzduší je, aby se nám lépe dýchalo
a kvalita ovzduší nepředstavovala riziko pro naše
zdraví. Pravděpodobně si vybavujete, jak to vypadalo ještě
pár let zpátky, když se v zimě začalo topit ve starých kotlech
na uhlí a dřevo jak se tmavý dým valil přes střechy rodinných
domů a dusil obyvatele hlavně menších obcí.
Jak zjistit emisní třídu kotle?
Pokud nevíte, do jaké emisní třídy spadá váš kotel, dohledáte
si ji na výrobním štítku kotle nebo v jeho
dokumentaci. Jestliže kotel výrobní štítek nemá nebo na
něm není emisní třída uvedena, je velmi pravděpodobné, že
se jedná právě o nevyhovující kotel.
Základní představu získáte také podle roku, kdy jste kotel
pořídili. Kotle uvedené na trh před rokem 2000 ještě nebyly





Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného
nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale
obývaného rekreačního objektu), pokud průměrný čistý
příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než
170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů
domácnosti – osob bydlících společně se žadatelem –
jsou průměrovány.
Sledovány budou jen běžné příjmy za rok 2020 –
zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek.
Domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících
starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně
nebudou muset dokládat příjmy, jsou automaticky
způsobilí získat dotaci.
U nezletilých dětí a studentů do 26 let se uvažují příjmy
ve výši 0 Kč.

Dotace na zastaralé kotle i topidla mohou získat
i ostatní domácnosti, a to z programu Nová zelená úsporám
na www.mzp.cz/cz/nova zelena_usporam. Zde bude možné
podávat žádosti od října letošního roku.
Další Informace je možné najít na stránkách Státní fond
životního prostředí České republiky www.sfzp.cz/dotace-apujcky/kotlikove dotace/zakladni-informace/

