Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
14. 5. 2018
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.10) Žádost SDH Zábrodí o příspěvek, bod č.11) Žádost o podporu Linky
bezpečí , bod č.12) Žádost o dotace HZS, a bod 13) Dotace z POV- pověření starosty k podpisu
smlouvy, a nechal o něm hlasovat. Jednomyslným hlasováním byl program jednání přijat.
Ověřovatelé zápisu: Petr Baláš, Jiří Matějovic
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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zpráva o hospodaření obce k 30. 4. 2018
Účetní závěrka obce Zábrodí za rok 2017
Závěrečný účet Obce Zábrodí za rok 2017
Účetní závěrka MŠ Horní Rybníky za rok 2017
Fond oprav na vodovod
Investice a dotace 2018
Smlouva o spolupráci při realizace projektu „Efektivní správa obcí Červenokostelecka a
Českoskalicka“
8) Smlouva o partnerském příspěvku
9) Smlouva o smlouvě budoucí- běcné břemeno ČEZ
10) Žádost SDH Zábrodí o příspěvek
11) Žádost o příspěvek na Linku bezpečí
12) Žádost o dotace HZS
13) Dotace POV- pověření k podpisu smlouvy
14) Různé
15) Diskuse
16) Závěr
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Zpráva o hospodaření obce k 30.4.2018
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce do 30.4.2018
Příjmy 2 641 636,15 Kč
Výdaje 1 179 485,37 Kč
Stavy na účtech k 30. 4. 2018: ZBÚ 8 360 752,91 Kč, ČNB 473 539,94 Kč
Účty celkem 8 834 292,85 Kč

2. Účetní závěrka obce Zábrodí za rok 2017
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 9. 4. 2018 . Krajským úřadem Královéhradeckého kraje odbor
ekonomický, oddělení kontroly a analýz, byla provedena kontrola hospodaření za rok
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2017. Při přezkoumání hospodaření – Obec Zábrodí - za rok 2017 nebyly zjištěny
chyby nedostatky (§10 odst. 3 písm.a) zákona č.420/2004 sb.). Inventarizace majetku
byla provedena od 2. 1. 2018 do 26. 1. 2018. Inventarizační zpráva je přílohou účetní
závěrky. Interní audit byl proveden 4. 12. 2017 a je také přílohou. Výsledek
hospodaření bude převeden na účet 432.( 2 967 15,88Kč)
Zastupitelstvo obce by mělo schválit účetní závěrku obce k 31. 12. 2017 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 2017.
Výsledek hospodaření bude převeden na účet 432.(příloha č.1)
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1/14/5/2018 bylo schváleno
3.

Závěrečný účet obce Zábrodí za rok 2017
Závěrečný účet Obce Zábrodí byl zveřejněn na úřední desce od 9.4.2018 a úřední desce
s dálkovým přístupem od 9.4.2018. Obec měla k 31. 12. 2017 na svých
účtech
7 364 567,07Kč. Tato částka je uložena na 2 bankovních účtech. ZBÚ u KB ve výši
6 950 946,53 Kč a ČNB ve výši 413 620,54Kč. Dále pak obec vlastní akcie ČS a
ČSAD ve výši 29 000,00 Kč. Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo provedeno
Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický, oddělení kontroly a
analýz.
Při přezkoumání hospodaření za rok 2017 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 2017
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.(příloha č.2).
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/14/5/2018 bylo schváleno
4. Účetní závěrka MŠ Horní Rybníky ze rok 2017
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. 2017 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 2017 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. 2017 a rozdělení výsledku hospodaření do fondu rezerv ve výši
26 836,89Kč a fondu odměn ve výši 20 000,-Kč (příloha č. 3.)
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č.3/14/5/2018 bylo schváleno
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Zdržel se: 0

5. Fond oprav- rezerv- na vodovod
Obec tvoří Rezervu na opravu vodovodu. Provozovatel, Voda Červený Kostelec platí
nájem za užívání vodovodu. V roce 2018 se na fond oprav přesune částka 156 000,-Kč.
Fond je veden v účetnictví 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 na rok 2018 převod -rezervy- na opravu vodovodu
ve výši 156 000,-Kč
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4/14/5/2018 bylo schváleno
6. Investice a dotace 2018
Chodník v Zábrodí „Brodský“: je zažádáno o dotaci ze SFDI, kde je výše dotace 95%
uznatelných nákladů. Zároveň obec požádala o dotaci z POV z KHK. Dle rozhodnutí
Rady KHK, byla obec se svou žádostí úspěšná a měla by obdržet dotaci ve výši 50%
nákladů. Pokud by obec obdržela dotaci ze SFDI, smlouvu o dotaci z POV nepodepíše.
Chodník Horní Rybníky: probíhá stavební řízení
Posílení separace komunálních odpadu v obci Zábrodí: Zahájení výběrového řízení na
dodavatele stroje a kontejnerů. Obec bude platit cca 330 tis.za nakladač a kontejnery z
celkové cca 2 mil. investice..
Oprava oplocení kurtu a rekonstrukce malého hřiště. Zároveň bude provedena výměna
vadného el. kabeku v zemi.
Zpevněná plocha u MŠ a markýza. Zpevněná plocha je již dokončena a markýzy bude
namontována do konce května.
7. Smlouva o spolupráci při realizaci projektu „Efektivní správa obcí
Červenokostelecka a Českoskalicka“
Na základě této smlouvy budou pro obec zpracovány tyto dokumentace:
Program rozvoje obce Zábrodí, Plán rozvoje sportu v obci Zábrodí, Strategie rozvoje
zeleně v obci Zábrodí, Pasport místních komunikací a dopravního značení obce Zábrodí.
Realizací tohoto projektu obec získá důležité strategické dokumenty.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e smlouvu o spolupráci při realizaci projektu
„Efektivní správa obcí Červenokostelecka a Českoskalicka“ .
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5/14/5/2018 bylo schváleno
8. Smlouva o partnerském příspěvku
Předmětem této smlouvy je poskytnutí partnerského finančního spoluúčastnického
příspěvku na realizaci projektu „Efektivní správa obcí Červenokostelecka
a Českoskalicka. Obec tímto převádí do svazku partnerský příspěvek ve výši 12 283,Kč za účelem povinné spoluúčasti na financování projektu.
Návrh usnesení
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Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e smlouvu o partnerském příspěvku ve výši 12 283,Kč. .
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.6/14/5/2018 bylo schváleno
9. Smlouva o smlouvě budoucí- -věcné břemeno ČEZ
Jedná se o průtlak pod pozemkem p.č.354 v k.ú. Zábrodí
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-2009438/VB/B Zábrodí - přípojka NN pro
p.č.40/5, Hofman.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-122009438/VB/B Zábrodí - přípojka NN pro p.č.40/5, Hofman
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.7/14/5/2018 bylo schváleno
10. Žádost SDH Zábrodí o příspěvek
16.6. proběhne oslava 120 let založení SDH Zábrodí. Sbor požádal o příspěvek na
pořádání oslav ve výši 10 000,-Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e darovací smlouvu pro SDH Zábrodí ve výši
10 000,-Kč.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.8/14/5/2018 bylo schváleno
11. Žádost o podporu Linky bezpečí
Obec obdržela žádost o podporu Linky bezpečí ve výši 5 000,Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e darovací smlouvu pro Linku bezpečí ve výši 5 000,Kč.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.9/14/5/2018 bylo schváleno
12. Žádost o dotce HZS
Obec podá žádost o dotace HZS. Jedná se o pořízení nového dopravního automobilu
z výzvy JSDH-V2-2019.V minulých letech byla žádost podána, ale neuspěli jsme,
podáme tedy znovu. Dotace je ve výši 400 tis.. O dotaci žádá obec.
Návrh usnesení
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Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e podání žádost o dotaci HZS na pořízení nového
dopravního automobilu z výzvy JSDH-V2-2019
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.10/14/5/2018 bylo schváleno
13. Dotace POV-pověření k podpisu smlouvy
Obec požádala o dotaci z POV na opravu chodníku v Zábrodí „Brodský“. Rada KHK již
dotace projednala. Dle našich informací bychom měli dotaci obdržet. Pokud by obec
neobdržela dotaci ze SFDI, přijala by dotaci z POV. ZO pověřuje starostu k podpisu
smlouvy o přijeti dotace z POV.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e přijetí dotace z POV a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.11/14/5/2018 bylo schváleno
14. Různé
• Traktoriáda a Dětský den 2. 6. 2018
• Smlouva o bezúplatném převodu - traktoru Zetor 8111
15. Diskuse
• P. Hepnarová_ u Liga jsou kontejnery na plasty a je tam stále nepořádek.
• Starosta: odpady se teď vyvážejí každý týden. Jen se však vyvezou, hned je tam
nepořádek znovu. Máme dvě možnosti. Kontejnery zrušíme, ale budou odpady všude.
Nebo umístíme ceduli - pouze plasty -prostor je monitorován.
• P.Semerák:V HZ Zábrodí při zabíjačce zamrzla voda. Nechtělo by to zateplit stěnu?
• Starosta: Přívod vody se upraví a do kuchyňky se umístí digestoř.
• P.Semerák: U pomníku v Zábrodí je lípa, která roste do el.vedení. Byl slíben překlad
El.vedení.
• Starosta: Přeložení sloupu je v jednání a mělo by být provedeno letos.
16. Závěr
Starosta obce ukončil jednání ve 20,00 hodin.

Ověřovatelé:………………………….
Petr Baláš

……………………………
Jiří Matějovic

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

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

Zapsala dne 14.5.2018 Burdychová Drahomíra
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