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Naše obec společně za doprovodu pěveckého sboru ze Základní školy v Rychnově a pěveckého sboru Generace gospel Choir vstoupila adventním setkáním, které se konalo v neděli 1. prosince, do
posledního měsíce roku. Vám, kterým jsem nemohl v průběhu adventního setkání osobně popřát
příjemné prožití adventního času a úspěšný vstup do nového roku 2014, tak přeji v podobě úvodního
slova tohoto zpravodaje. Ohlédnutí za téměř uplynulým rokem či plánování na rok příští se budeme
věnovat podrobněji v několika odstavcích tohoto zpravodaje. Těším se na společná setkávání v následujícím roce ať při konání kulturně společenských akcí, nebo při záležitostech úředních. Zastupitelům a všem občanům, kteří i v tomto roce svým přístupem podporovali rozvoj naší obce upřímně
děkuji a současně přeji, aby nadšení a společný zájem o plynulý a harmonický rozvoj obce neuvadal.
Václav Choutka

Zastupitelstvo informuje
Projekt „Náves + hřiště“

Finanční dary

Starosta oslovil zastupitele, zda mají návrh na odborníka, který by zajistil výběrové řízení včetně komplexního vyhotovení a vyhodnocení výběrového
řízení na realizaci dětského hřiště a návsi v obci
Pulečný. Zastupitelé nikoho neznají a proto starosta
navrhl : Ing. Janu Šimanovou, Ph.D., která pracuje na
katedře ekonomie, Technické univerzity v Liberci a
problematiku zadávání a hodnocení výběrových řízení vyučuje. Starosta dal hlasovat o schválení Ing. Jany
Šimanové, která zajistí a vyhodnotí výběrové řízení na
první etapu realizace návsi a dětského hřiště dle návrhu architektonicko- urbanistické studie (fáze 3, 4,
5). V souvislosti s výběrovým řízením je nutno zajistit dokumentaci pro výběr dodavatele této etapy.
Starosta seznámil zastupitele s návrhem smlouvy Ing.
arch. Ondřeje Novosada na vypracování dokumentace
pro výběr dodavatele stavby I. etapy návsi a dětského
hřiště (fáze 3, 4, 5) architektonicko-urbanistické studie. Zastupitelstvo pak schválilo podpisy smluv s výše
jmenovanými odborníky.

Starosta informoval zastupitele, že obec získala peněžitý dar od pana Ewalda Hübnera ve výši 12 900
Kč na zvelebení místní kapličky. Po té zastupitelé
schválili přijetí peněžitého daru.

Dopravní obslužnost v libereckém kraji

Starosta seznámil zastupitele se Smlouvou o
spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti
Libereckého kraje pro rok 2014. Po té zastupitelé
schválili smlouvu.
Komplexní pozemkové úpravy - schválení plánu
společných zařízení

Starosta seznámil zastupitele s plánem společných
zařízení, který zpracoval Ing. Jindřich Jíra, účastník
sdružení PROJEKCE + AREA G.K. Starosta seznámil
zastupitelstvo s připomínkou akciové společnosti
Kokonínská zemědělská, kde upozorňuje na nutnost
dořešení napojení vedlejší polní cesty C2 VPC. Po té
zastupitelé schválili dokument pozemkových úprav.
Dotace

Starosta informoval zastupitele, že v souvislosti se
získáním ocenění Modré stuhy v soutěži Vesnice
roku 2013, lze podat žádost o dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj ve výši až 600 000 Kč. Zastupitelé
pak schválili podání žádosti.

Kronika obce

Starosta požádal zastupitele, aby se jednotlivě
vyjádřili k výši odměny za práci kronikáře. Po té
zastupitelé odsouhlasili odměnu ve výši 5 000 Kč
ročně za vedení kroniky. Zájemci o vedení tohoto
dokumentu mohou kontaktovat obecní úřad.

Starosta dále informoval zastupitele o zaslání částky
10 000 Kč na účet OÚ. Dárce oznámil, že finanční prostředky jsou určeny jako příspěvek na vybavení mateřské školy v Pulečném, a že chce zůstat anonymní.
Zastupitelka Eva Karpíšková vznesla námitku proti
přijetí anonymního finančního daru. Zastupitelé pověřili starostu ověřením právního postupu při přijetí
daru od anonymního dárce. Na základě písemného
vyjádření právního oddělení Svazu měst a obcí ČR
pak starosta dodatečně dar přijal.
Prodloužení kanalizačního řadu
Starosta navrhl prodloužení kanalizačního řadu na
místní komunikaci p. p. č. 1305 a části parcely p. p. č.
1312. Po té zastupitele odsouhlasili záměr a pověřují
starostu, aby oslovil firmy a předložil cenové nabídky
na prodloužení kanalizace.
Žádosti na projekt Dětského hřiště

Starosta informoval o možnosti podání žádosti o
dotaci na vybudování dětského hřiště. Zastupitelé
navrhli vyčlenění finančních prostředků na vlastní
podíl až do výše 350 000 Kč a po té schválili podání
žádosti.
Zimní údržba 2013-2014

Starosta předložil zastupitelům cenové nabídky
oslovených firem na provedení zimní údržby.
Nejvýhodnější nabídku předložila Kokonínská
zemědělská a.s. Po té zastupitelé schválili podpis
smlouvy. Žádáme občany, aby svým nevhodným
parkováním nebránili zajištění zimní údržby. Za
spolupráci předem děkujeme.
Plynofikace v obci

Vzhledem k tomu, že není v současné době úmysl provádět v obci Pulečný plynofikaci, bylo by vhodné zrušit
závazky plynoucí ze smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, kterou někteří obyvatelé obce uzavřeli v roce 2009. Starosta dal hlasovat o zrušení závazků
plynoucích ze smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene tím, že bude vyhotovena dohoda o zrušení závazků. Zastupitelé souhlasí s vyhotovením návrhu
dohody. Občané, kterých se problematika týká, mohou
kontaktovat obecní úřad.

Pozemek 240 (hřiště)
Starosta přečetl smlouvu o bezúplatném převodu
nemovitosti p. p. č. 240. Po té zastupitelé schválili
podpis smlouvy.

Obecní úřad informuje

Předškolní vzdělávání v Pulečném
Dne 25. září proběhla závěrečná prohlídka zrekonstruovaných prostor bývalého obecního úřadu. Pracovnice
krajské hygienické správy tímto dnem povolily provoz
mateřské školy jako odloučeného pracoviště školky
v sousedním Rychnově. Nezbytnou nutností bylo zakoupení vozidla zajišťujícího dovoz stravy do školky.
Občanům, kteří ochotně pomohli při vybavení školky
hračkami, či se bezplatně podíleli na vyzdobení vnitřních prostor školky mnohokrát děkujeme. S přípravou
prostor pro školku úzce souviselo přemístění obecního
úřadu do prostor pronajímaného bytu. Nájemce se pak
přestěhoval do zrekonstruovaných suterénních prostor. Váženému panu Machovi děkujeme za vstřícný a
ochotný přístup při naléhavém řešení otázky předškolního vzdělávání Pulečenských občánků.

Restaurace - omezení provozu

Počátkem října dokončila firma Zikuda rekonstrukci
vodovodního řadu v Pulečném. Při převzetí díla byly
zjištěny Severočeskou vodárenskou společností (dále
jen SVS) nevyhovující hygienické limity vody v řadu. Po
kontrolních rozborech vody u jednotlivých domů napojených na řad bylo konstatováno, že zdrojem kontaminace je budova restaurace U Dubu. Pracovníci hygienické správy a SVS vydali okamžité rozhodnutí o zákazu
užívání vody v budově restaurace jako pitné. Pro zajištění pohostinské činnosti zajistila SVS náhradní zdroj
pitné vody a to umístěním cisterny s pitnou vodou. I
přes skutečnost, že nebylo vydáno žádné rozhodnutí o uzavření či přerušení pohostinské činnosti
místní restaurace, provozovatel provoz omezil. Stejně
jako SVS či Krajská hygienická stanice, obecní úřad v
Pulečném nevydal žádné rozhodnutí o přerušení pohostinské činnosti. Vzhledem k zjištění závady na vnitřním systému budovy zahájil obecní úřad jako vlastník
nemovitosti následujícího dne revizi a bylo započato s
odstraňováním zjištěných nedostatků, na které nebyl
obecní úřad provozovatelem restaurace předem upozorněn (jak je uvedeno ve smlouvě o pronájmu). Stejně
jako v případě instalace zařízení na zachycení tuků z
kuchyně, které proběhlo na základě zjištění teprve v
jarních měsících tohoto roku, i nyní obec zainvestovala do instalace vodovodní posilovací stanice v budově
restaurace. Vám, kteří jste při omezení provozu, který
nebyl ze strany provozovatele nutný, neváhali dotazovat obecní úřad, děkujeme za zájem o informovanost
přímo od zdroje a těšíme se na další spolupráci.

Dotace
Na základě podané žádosti získala naše obec 114 340 Kč na
zajištění lesního hospodaření.
Dále byla na účet obce připsána dotace ve výši 29 061 Kč
jako příspěvek na již vyhotovený lesní hospodářský plán.
ČSOB a Era pro podporu regionů schválila naší obci v programu na menší komunitní granty dotaci ve výši 18 580 Kč na
projekt „Dětské arboretum v Pulečném“.

Poděkování
Mnohokrát děkujeme manželům Vojtěchovým a Turczyniakovým za poskytnutí ovocných stromů z důvodu
stanovené náhradní výsadby za povolení kácení dřevin. Tyto stromy budou použity do dětského arboreta,
jehož realizace je plánována v jarních měsících příštího roku.

Gratulujeme občanům

Jako již tradičně si dovolujeme popřát mnoho zdraví,
štěstí, pohody a lásky našim oslavencům, kteří v následujícím čtvrtletí oslaví kulatá jubilea 50, 55, 60, 65, ... let:

Václav Jiřín, Miluše Durdová,
Petr Hykman, Oldřich Horák, Josef Vinš,
Vlasta Hykmanová, Vojtěch Miko

Zdravotní středisko informuje
Ordinace pro dospělé MUDr. Vacátková
Čtvrtek		
19. 12. 2013 dovolená
Pátek 		
20. 12. 2013 dovolená
Pondělí
23. 12. 2013 dovolená
Pátek		
27. 12. 2013 a Pondělí 30. 12. 2013
		
dle ordinačních hodin
Úterý 		
31. 12. 2013 od 8. 00 do 12. 00 hodin

Dětská ordinace MUDr. Vondrušková
Pátek 		
27. 12. 2013 dovolená
V pracovních dnech ordinační hodiny od 7. 30 - 10.00
včetně Silvestra.

Podzimní dílničky

Drakiáda

V termínech 4. a 11. 10. proběhly podzimní dílničky
na téma dýňobraní a podzimní tvoření. Vyřezávaly se
Halloweenské dýně, vyráběla krmítka pro ptáčky, papíroví draci a spousta zajímavých ozdob. K realizaci
letošních dílniček, počínaje velikonočními, přispěl
svou významnou finanční pomocí IQ park a nadace
Škola hrou v Liberci. Obě instituce zastupuje paní
Ing. Lidie Vajnerová MBA. Té bylo za obec a občanské sdružení Pulečný sobě, které zajišťuje tvořivé dílničky, při adventním setkání veřejně poděkováno.

Dne 19. 10. občanské sdružení Pulečný sobě pořádalo další ročník tradiční drakiády. Letos na romantickém místě u Sv. Anny. Příznivého počasí a stanového zázemí s vytápěním (které umožnilo výtvarné
tvoření a promítání) využilo mnoho účastníků až do
pozdních večerních hodin. Bohatý program letošní
drakiády kromě pouštění draků nabízel například
svezení na lanovce, výtvarné tvoření, absolvování
večerní stezky odvahy a pouštění balonů štěstí. Petrovi Jandovi a jeho kolegům ze sdružení děkujeme
za skvělý zážitek. Občanům sousedního Frýdštejna
děkujeme za zájem a následnou účast, stejně jako
Vám, kteří jste přišli pěšky a ještě donesli kus koláče.
Dobroty to byly úžasné - nic nezbylo. Těšíme se na
další společnou akci.

Adventní dílničky
V pátek 22. a sobotu 23. 11. zorganizovalo občanské
sdružení Pulečný sobě adventní dílničky, kde si rodiče s
dětmi vyzkoušeli nové výtvarné techniky zaměřené na vánoční dekoraci, svícínky, věnečky ap. Poděkování náleží
vážené paní Aurelii Patočkové, která i letos obohatila adventní trh svými pletenými a háčkovanými výrobky.

Pulečný na cestách
Před dlouhými zimními večery a bohatou sněhovou nadílkou se pojďme, prostřednictvím naší rubriky Pulečný na
cestách, společně ohlédnout za létem. Z pohledu cestovatelského objektivu to je za mořskými korálovými útesy.

Zastupitelstvo v Pulečném Vám závěrem přeje příjemné prožití vánočního času a šťastný
vstup do nového roku 2014.
Zpravodaj vydává čtvrtletně Obecní úřad Pulečný,
IČO:00832332, e-mail: info@pulecny.cz,
zapsán do evidence periodického tisku, evid. číslo: MK ČR E 17191,
Odpovědná osoba: Václav Choutka Tisk: www.macek-kusala.cz

