Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
13. 3. 2017
Starosta zahájil v 19,10 hodin jednání přivítáním zúčastněných občanů a členů zastupitelstva a
konstatoval, že byl zápis z minulého jednání zastupitelstva řádně ověřen a podepsán bez
námitek. V souladu s jednacím řádem jmenoval ověřovatele zápisu a zapisovatele. Následně
seznámil přítomné s připraveným programem jednání kde byl oproti původnímu návrhu
doplněn o bod č.6) Úprava rozpočtu a bod 7) Dohoda o školských obvodech a nechal o něm
hlasovat. Jednomyslným hlasováním byl program jednání přijat.
Ověřovatelé zápisu: Gabriela Jirková, Volhejn Pavel
Zápisem pověřen: Burdychová Drahomíra
Přítomní zastupitelé: Jan Dlauhoweský, Ladislav Jiroušek, Petr Baláš, Gabriela Jirková, Eva
Lokvencová, Jiří Matějovic, Pavel Volhejn ( viz. prezenční listina)
Program:
1) Zpráva o hospodaření obce k 28. 2. 2017
2) Účetní závěrka obce Zábrodí za rok 2016
3) Závěrečný účet Obce Zábrodí za rok 2016
4) Účetní závěrka MŠ Horní Rybníky za rok 2017
5) Fond oprav na vodovod
6) Úprava rozpočtu
7) Dohoda o školských obvodech
8) Různé
9) Diskuse
10) Závěr
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Zpráva o hospodaření obce k 28. 2. 2017
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce do 28. 2. 2017
Příjmy 1 230 067,17 Kč
Výdaje
709 494,44 Kč
Stavy na účtech k 28. 2. 2017: ZBÚ 4 270 870,97 Kč, ČNB 294 203,00 Kč.
Účty celkem 4 565 073,97 Kč
2. Účetní závěrka obce Zábrodí za rok 2016
Povinnost schvalovat účetní závěrky ve veřejné sféře (některých účetních jednotek) je
stanovena zákonem č. 239/2012 Sb. Účetní závěrka byla zveřejněna na elektronické
úřední desce od 25. 2. 2017 do 13. 3. 2017. Krajským úřadem Královéhradeckého kraje
odbor
ekonomický,
oddělení kontroly a analýz, byla provedena kontrola
hospodaření za rok 2016. Při přezkoumání hospodaření – Obec Zábrodí - za rok
2016 nebyly zjištěny chyby nedostatky (§10 odst. 3 písm.a) zákona č.420/2004 sb.).
Inventarizace majetku byla provedena od 2. 1. 2017 do 26. 1. 2017. Inventarizační
zpráva je přílohou účetní závěrky. Interní audit byl proveden 15. 12. 2016 a je také
přílohou. Výsledek hospodaření bude převeden na účet 432.
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Zastupitelstvo obce by mělo schválit účetní závěrku obce k 31. 12. 2016 bez výhrad a
připomínek a v rozsahu těchto finančních výkazů: Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty,
Přílohy účetní uzávěrky, Inventarizační zprávy a zprávy o finanční kontrole. Součástí
účetní závěrky jsou výkazy PO MŠ Horní Rybníky
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Účetní závěrku Obce Zábrodí za rok 2016.
Výsledek hospodaření bude převeden na účet 432.(příloha č.1)
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1/13/3/2017 bylo schváleno
3. Závěrečný účet obce Zábrodí za rok 2016
Závěrečný účet Obce Zábrodí byl zveřejněn na úřední desce od 25. 2. 2017 do 14. 3.
2017 a úřední desce s dálkovým přístupem od 25. 2. 2017 do 14. 3. 2017. Obec měla
k 31. 12. 2016 na svých
účtech 4 028 787,24Kč. Tato částka je uložena na
2 bankovních účtech. ZBÚ u KB ve výši 3 751 777,70 Kč a ČNB ve výši 277
009,54Kč. Dále pak obec vlastní akcie ČS a ČSAD ve výši 29 000,00 Kč.
Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo provedeno Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický, oddělení kontroly a analýz.
Při
přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.
3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Závěrečný účet Obce Zábrodí za rok 2016
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.(příloha č.2).
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/13/3/2017 bylo schváleno
4. Účetní závěrka MŠ Horní Rybníky ze rok 2016
Povinnost schvalovat účetní závěrky ve veřejné sféře (některých účetních jednotek) je
stanovena zákonem č. 239/2012 Sb.
Zastupitelstvo obce by mělo schválit účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Horní
Rybníky k 31. 12. 2016 bez výhrad a připomínek a v rozsahu těchto finančních výkazů:
Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, Přílohy účetní uzávěrky, Inventarizační zprávy a Roční
zprávy o finanční kontrole. Součástí účetní závěrky je žádost o rozdělení výsledku
hospodaření za rok 2016 do rezervního fondu a fondu odměn. Starosta navrhl schválit.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Horní
Rybníky k 31 .12. 2016 a rozdělení výsledku hospodaření do fondu rezerv ve výši 36
054,15Kč a fondu odměn ve výši 20 000,-Kč (příloha č. 3.)
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č.3/13/3/2017 bylo schváleno
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Zdržel se: 0

5. Fond oprav na vodovod
Obec bude tvořit Rezervu na opravu vodovodu. Voda Červený Kostelec platí nájem za
užívání vodovodu. V roce 2017 se na fond oprav přesune částka 47 000,-Kč. Fond bude
v účetnictví veden odděleně na účtu 555/0300 „Tvorba a účtování rezerv“ a 441/0300
„Rezervy“
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e tvorbu fondu oprav na vodovod. V roce 2017 bude
na fond převedena částka 47 000,-Kč
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4/13/3/2017 bylo schváleno
6. Úprava rozpočtu
Dotace pro MŠ Horní Rybníky „Výzva č.02_16_022 Rovný přístup ke kvalitnímu
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV .
Příjem pol: 4116 ve výši 143 430,-Kč a výdaj par: 3113, pol. 5336 ve výši 143 430,-Kč
Příjem par: 6171 pol. 2321 V Darovací smlouvy na tisk knihy 30 000,-Kč, dividendy
ČS příjem par.6171,pol. 2142
14 320,-Kč.
Změna položky 1351 na 1381.
25 000,-Kč, v tomto případě nejde o změnu
rozpočtu, ale změnu čísla položky rozpočtové skladby, kterou přinesla novela vyhlášky
Ministerstva financí. Mění se číslo položky, ale objem na ní se nemění. Proto se
schválený rozpočet opraví, použije se nová položka a zastupitelstvo tuto opravu bere na
vědomí.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e úpravu rozpočtu dle přílohy a bere na vědomí změnu
položky 1351 na pol. 1381.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5/13/3/2017 bylo schváleno
7. Dohoda o školských obvodech
Na základě § 178 odst. 1 školského zákona je obec povinna zajistit podmínky pro plnění
povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území… Za tímto
účelem obec: a) zřídí základní školu nebo ,b) zajistí plnění povinné školní docházky v
základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí.
Zajištění povinné školní docházky podle písmene b) lze uskutečnit schválením
dohody mezi obcemi a vydáním obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské
obvody základních škol. Dohoda musí být schválena jak zastupitelstvem obce Zábrodí
tak zastupitelstvem města Červený Kostelec. Po tomto schválení bude projednána OZV
o školských obvodech.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e dohodu o vytvoření společného školského obvodu
spádové základní školy s městem Červený Kostelec.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č.6/13/3/2017 bylo schváleno
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Zdržel se: 0

8.














Různé
Dětský karneval
19. 3. 2017
Kominík
22. – 24. 3.2017
Elektro sběr
31. 3. 2017
Svoz nebezpečného odpadu
1. 4. 2017
Cestománie
8. 4. 2017
Den Matek
12. 5. 2017
Traktoriáda - Den dětí
3. 6. 2017
Obecní zabíjačka proběhla 25. 2. 2017. Děkujeme sponzorům: AG Horní Rybníky,
pivovaru Bernard a pohostinství u Prouzů, panu Tomkovi a manželům Jirkovým
z Končin. Děkuji všem, kteří se podíleli na její přípravě.
Obec požádala o dotaci na oplocení hřiště a ohřev vody. Dotace ve výši 50%
uznatelných nákladů. Čeká se na rozhodnutí zastupitelstva KHK.
Další dotace ze SFŽP je na pořízení manipulační techniky. Výsledek do konce března.
GO chodníku na hrázi Brodský včetně VO. Zpracovává se projekt na stavební povolení.
Oprava a rozšíření VO na Končinách, na Špici se přidá lampa. Další oprava a rozšíření
VO je v Zábrodí ne cestě k „Růžence“.
V letošním roce by měla být vyhlášena dotace na stavby chodníků. Připravuje se projekt
na výstavba chodníku od bytovky v H. Rybníkách k Hanušům. Pozemky v pravé části
jsou v ÚP jako zástavbové. Součástí bude VO.

9. Diskuse
 p.Forman: prosím o třídění odpadu. Plasty do kontejneru nepatří.Vodovod byl postaven
svépomocí. Peníze za nájem jdou na obec.
 p. Dlauhoweský- vodovod byl vybudován cca. v roce 1986.Obec tehdy uzavřela
smlouvu o bezplatném užívání. Před 4 lety byl vyjednán nájem. Tyto peníze jdou do
fondu rezerv na opravu vodovodu. Voda Červený Kostelec zvyšovala cenu vody i
v letech, kdy obci žádný nájem neplatila.
 p.Jiroušek. Peněz s fondu bude využito na opravu stávajícího vodovodu. Ne na
výstavbu nového.
 Cesta do Horní Radechové je uzavřená. Obec Horní Radechová si cestu uzavřela
betonovými zábranami.
 p.Dlauhoweský: Zastupitelstvo obce Horní Radechové rozhodlo o uzavření komunikace
pro provoz motorových vozidel. Ačkoliv se podle mého názoru, jedná o rozhodnutí
nesmyslné, nezbývá nám nic jiného, než jej respektovat. Část komunikace je ve
vlastnictví obce Horní Radechová a ta rozhodla jak rozhodla… Doba udržitelnosti
projektu z kterého byla oprava komunikace financována vypršela.
 KoPÚ jsou přerušeny a čeká se na rozhodnutí soudu.
10. Závěr
Starosta obce ukončil jednání ve 19,55 hodin.
Ověřovatelé:………………………….
Gabriela Jirková

……………………………
Pavel Volhejn

…………………..
Jan Dlauhoweský
starosta obce

…………………..
Ladislav Jiroušek
místostarosta obce

Zapsala dne 13. 3. 2017 Burdychová Drahomíra
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Výpis usnesení ze dne 13. 3. 2017
Č: 1/13/3/2017
Č: 2/13/3/2017
Č: 3/13/3/2017

Č: 4/13/3/2017
Č: 5/13/3/2017
Č: 6/13/3/2017

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Účetní závěrku Obce Zábrodí za rok
2016.(příloha č. 1)
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Závěrečný účet Obce Zábrodí za rok
2016 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez
výhrad.(příloha č. 2).
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e účetní závěrku příspěvkové
organizace MŠ Horní Rybníky k 31 .12. 2065. a rozdělení výsledku
hospodaření do fondu rezerv ve výši 36 054,15Kč a fondu odměn ve výši
20 000,-Kč (příloha č. 3.)
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e tvorbu fondu oprav na vodovod. V
roce 2017 bude na fond převedena částka 47 000,-Kč
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e úpravu rozpočtu dle přílohy a bere
na vědomí změnu položky 1351na pol 1381.
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e dohodu o vytvoření společného
školského obvodu spádové základní školy s městem Červený Kostelec.

Jan Dlauhoweský
starosta obce

Ladislav Jiroušek
místostarosta obce

Dne: 13. 3. 2017
Zapsala: Burdychová Draha

VYVĚŠENO:
SEJMUTO:
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