Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
14. 9. 2015
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) Záměr o vydání knihy o historii a současnosti obce a nechal o něm
hlasovat. Jednomyslným hlasováním byl program jednání přijat.
Ověřovatelé zápisu: Jirková Gabriela, 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) Účetnictví příspěvkové organizace MŠ dle § 9 zákona o
účetnictví
2) Úprava rozpočtu
3) Dodatek ke smlouvě č. 3 s firmou DPstyle s.r.o
4) Darovací smlouva pro TJ Sokol Zábrodí
5) Darovací smlouva pro SDH Horní Rybníky
6) Darovací smlouva pro SDH Zábrodí
7) Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
8) Pravidla pronájmu obecních bytů
9) Rozvojový plán obce Zábrodí
10) Záměr vydat knihu o historii a současnosti obce
11) Různé
12) Diskuse
13) Závěr
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Účetnictví příspěvkové organizace MŠ Horní Rybníky dle § 9 zákona o účetnictví
PO Mateřská škola Horní Rybníky povede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle §9
zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví. Účetnictví PO MŠ Horní Rybníky bude zpracovávat paní
Hermanová Olga f. ATC Management s.r.o. z Náchoda.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e účetnictví příspěvkové organizace ve zjednodušeném
rozsahu.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č.1/14/9/2015 bylo schváleno
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Zdržel se: 0

2. Úprava rozpočtu k 30. 9. 2015 (příloha č.1)
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce do 14. 9. 2015.
Výdaje schválené: 12 842 890,-Kč
Čerpané k 14. 9. 2015: 12 849 349,16 Kč
Příjem schválený: 7 239 800,-Kč
Skutečné k 14. 9. 2015: 6 474 917,01 Kč
Stavy na účtech k 14. 9. 2015: ZBÚ 837 899,96 Kč, TV KB 21 683,28 Kč,
ČNB 402 884,09 Kč.
Starosta podrobně okomentoval jednotlivé změnové položky v rámci projednávaného
rozpočtového opatření. Konstatoval, že rozpočtové opatření bylo projednáno
zastupitelstvem obce. Rozpočtové opatření je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e úpravu rozpočtu dle přílohy č.1.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/14/9/2015 bylo schváleno
3. Dodatek ke smlouvě č.3 s f. DPstyle.s.r. o
Dodatek ke smlouvě č.3: „Změna konečné výše díla - Rekonstrukce budovy čp. 29 Horní
Rybníky“, obec Zábrodí. Smlouva o dílo byla podepsána ve výši 9 819 104,- Kč. Obec
k dnešnímu dnu uhradila 9 680 665,-Kč. Zbývá tedy doplatit 138 439,-Kč. Vícepráce ve výši
241 416,-Kč jsou zahrnuty v rekonstrukci budovy a týká se výměny oken,fasády, omítky
podlah, zábradlí na opěrné zdi a střecha. Dále pak osvětlení budovy zabudování satelitního
přijímače včetně rozvodů. Cena celkem na zateplení budovy je 5 046 474,41Kč, cena
rekonstrukce budovy je 5 014 045,71Kč. Celkem 10 060 520.12Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e dodatek ke smlouvě o dílo č.3 „Změna konečné výše díla
- Rekonstrukce budovy čp. 29 Horní Rybníky“ s f. DPstyle.s.r.o
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3/14/9/2015 bylo schváleno
4. Darovací smlouva TJ Sokol Zábrodí
Částka ve výši 40 000,- Kč, byla schválena v rozpočtu obce na rok 2015 dne 14. 12. 2014
usnesením č. 4/14/12/2014
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e darovací smlouvu ve výši 40 000,- Kč pro TJ Sokol
Zábrodí
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č.4/14/9/2015 bylo schváleno
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Zdržel se: 0

5. Darovací smlouva SDH Horní Rybníky
Částka ve výši 10 000,- Kč, byla schválena v rozpočtu obce na rok 2015 dne 14. 12. 2014
usnesením č. 4/14/12/2014.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e, darovací smlouvu ve výši 10 000,-Kč pro SDH Horní
Rybníky.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5/14/9/2015 bylo schváleno
6. Darovací smlouva SDH Zábrodí.
Částka ve výši 10 000,-Kč byla schválena v rozpočtu obce na rok 2015 dne 14. 12. 2014
usnesením č. 4/14/12/2014.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e darovací smlouvu ve výši 10 000,- Kč pro SDH Zábrodí
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.6/14/9/2015 bylo schváleno
7. Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
Vzhledem k tomu, že v obci došlo již k několika případům pokousání psem, ZO vydává
tuto obecně závaznou vyhlášku o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství. Na
dodržování OZV bude dohlížet Městská policie Červený Kostelec.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku č.2/2015, o pravidlech pro
pohyb psů na veřejném prostranství.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.7/14/9/2015 bylo schváleno
8. Pravidla pronájmu obecních bytů
V nově zrekonstruované budově vzniklo 5 obecních bytů. Jeden bude sloužit pro potřebu
MŠ. Další 4 byty jsou určeny k pronájmu. Dva byty jsou v 1.NP a 2 byty jsou v 2.NP. Cena
nájemného bez energií je navržena pro 1.NP 65,-Kč/m2 a cena pro 2.NP ve výši 55,-Kč/m2
.Nájemní smlouvy budou uzavírány na dobu určitou. Dům je zateplen, vytápění je zde
tepelným čerpadlem.Odběr elektřiny si každý nájemník zajistí sám,voda bude rozúčtována a
hrazena nájemníky OÚ Zábrodí.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e cenu za pronájem obecních bytů ve výši 1.NP 65Kč/m2 a
2.NP 55,-Kč/m2 . Nájemní smlouvy se uzavírají na dobu určitou.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.8/14/9/2015 bylo schváleno
9. Rozvojový plán obce Zábrodí.
Starosta obce přivítal pana Mgr.Romana Grosmana, který seznámil občany s plánovaným
projektem.Strategický plán rozvoje obce . Projekt slouží ke strategickému naplánování toho
jak by měla obec vypadat v budoucnosti. Při jeho zpracování bude zapojeno nejen vedení
obce , ale také přímo občané, kteří vyplní dotazník, kde mohou napsat, co by chtěli změnit,
co vybudovat. K tomuto projektu budou nejméně 2 setkání se zpracovatelem projektu .Po
schválení Strategického plánu rozvoje obce zastupitelstvem se tento stává závazným
dokumentem.
V nabídce jsou dvě varianty zpracování: 1) varianta a) cena 40 000,-Kč. Jednání bez občanů,
pouze se zastupitelstvem obce. 2) Varianta b) cena 45 000,-. Zapojení občanů, vyplnění
dotazníků.
p.Dlauhoweský: Při podávání žádostí o dotace je většinou v hodnotících kritériích, zda je
projekt v souladu se strategickým plánem obce a s územním plánem. Pokud ano, přičítají se
v hodnocení body.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e zpracování dokumentu Strategický plán obce ve variante
b) za cenu 45 000,-Kč
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.9/14/9/2015 bylo schváleno
10. Záměr o vydání knihy o historii a současnosti obce
Pan Hepnar, občan obce, a pan Pinkava jsou ochotni pracovat na přípravě knihy o
historii a současnosti obce Zábrodí. Pan Pinkava se představil občanům a ve stručnosti
seznámil občany se svoji prací. V posledním roce pracoval na 3 knihách pro Červený
Kostelec. Domluvil jsem se p. Hepnarem a zašli jsme za panem starostou. Byli bychom moc
rádi, kdyby jste šli do toho s námi. Tato kniha bude důkazem, jak jsme žili, co jsme udělali
dobře a co špatně.
p. Hepnar: Pan Pinkava vzhledem ke svému grafickému zaměření a své činnosti umí knížku
dovést až k tiskařům. Rád jsem se k p. Pinkavovi přidal. Za přípravu této knížky nežádáme
žádný honorář. Náklady budou za polygrafii knihy. Prosím proto všechny, aby nám pomohli
při sestavování fotografií, příhod. Asi ne každý nám vyhoví. Budeme za vámi chodit a
domlouvat se. p. Dlauhoweský: Tato kniha by měla být jako odkaz budoucím generacím.
Oceňuji odhodlanost obou pánů na vytvoření této knihy. Náklady na vydání knihy se bude
odvíjet od počtu stran,fotografií v knize.
p. Kulda: Velice dobrý nápad
p. Pinkava: Toto je práce na celý rok, byly bychom rádi, kdyby kniha vyšla do konce roku
2016.
p. Dlauhoweský: Velmi hrubý odhad na vydání knihy je 100 000,-Kč. Požádáme podnikatele
v obci o sponzorské dary.
P. Grosmann- Vzhledem k levnějšímu tisku v Srbsku, nabízím tuto možnost.
p. Dlauhoweský: Požádáme podnikatele v obci a sponzorský dar. Děkuji pánům za
představení projektu a podnikatelům děkuji již předem za podporu.
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11. Různé
 Očkování psů proběhne dne 24. 9. 2015
 Svoz nebezpečného odpadu 17. 10. 2015
 Loutkové představení pro děti 8. 11. 2015
 Rozsvícení vánočního stromu a setkání s Mikulášem 29. 11. 2015
 VZZO 11. 12. 2015
 Probíhající investice v obci: Výměna sloupů veřejného osvětlení v Zábrodí od f. LIGO
k památníku padlých. Mění se 17 sloupů. Dva sloupy se mění na Končinách, kde se
plánuje výměna 26 sloupů. Práce provádí firma TELKABEL. Obec potřebuje sehnat
sloupy na výměnu.
 Na hřišti se ještě v letošním roce provede výměna el. přípojky.
12. Diskuse
p. Středa Pavel: Nebylo by možné vydat vyhlášku omezující motorkáře a čtyřkolky?
p. Dlauhoweský: To může, ale nedají se chytit. Již tu Policie stála a byla bezmocná.
p. Kulda. V Zábrodí je 50Km/h. Jezdí se tam 80. Ještě jsem tam nikoho neviděl měřit
rychlost.
P .Dlauhoweský.:Požádáme POLICII o zvýšenou kontrolu.
p. Tupec. Prosím o posunutí DZ 1,5t, až na vjezd k p. Královi.
p. Nič: Dnes jsme hodinu počítali a zaznamenali rychlosti projíždějících aut kolem nás. Do 55
Km/h jelo jen 39%. Rekord byl 78km/h. Proč projíždějí kamiony po této silnici?
P .Dlauhoweský: Pozveme DI Náchod a požádáme o zhodnocení průjezdu.
p. Demjanovič: rozdíl brzdné dráhy mezi 50 a 60 Km/h je 12-18 m.
Návrh na úsekové měření.
p. Prouza: Měření musí pořídit obec a vybrané pokuty jdou do Náchoda. Provozní náklady
také hradí obec.
p. Grosmann Toto je ukázka projektu na zklidnění dopravy. Odborník musí dodat všechny
podklady pro zpracování a pak se začnou hledat peníze.( i v dotacích).
p. Čejchan: Může obec jednat s Náchodem, zda by pokuty nevraceli na obec?
p. Dlauhoweský: jednat můžeme o čemkoli.
p. Hojný: Nešlo by přidat jedno zrcadlo na křižovatku u lesa?
p. Dlauhoweský: DI Náchod musí vydat souhlas – pokusíme se.
13. Závěr
Starosta obce ukončil jednání ve 20,30 hodin.

Ověřovatelé:………………………….
Gabriela Jirková

……………………………
Pavel Volhejn

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

…………………..
Ladislav Jiroušek
místostarosta obce
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Zapsala dne 14. 9. 2015 Burdychová Drahomíra

Výpis usnesení ze dne 14. 9. 2015
Č.1/14/9/2015
Č.2/14/9/2015
Č.3/14/9/2015
Č.4/14/9/2015
Č.5/14/9/2015
Č.6/14/9/2015
Č. 7/14/9/2015
Č.8/14/9/2015
Č.9/14/9/2015

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e vedení účetnictví příspěvkové
organizace MŠ Horní Rybníky ve zjednodušeném rozsahu.
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e úpravu rozpočtu dle přílohy č.1.
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e dodatek ke smlouvě o dílo č.3 „
s f. DPstyle.s.r.o
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e darovací smlouvu ve výši 40 000,Kč pro TJ Sokol Zábrodí
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e darovací smlouvu ve výši 10 000,Kč pro SDH Horní Rybníky.
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e darovací smlouvu ve výši 10 000,Kč pro SDH Zábrodí.
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku
č.2/2015, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství.
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e cenu za pronájem obecních bytů ve
výši 1.NP 65Kč/m2 a 2.NP 55,-Kč/m2 . Nájemní smlouvy se uzavírají na
dobu určitou.
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e zpracování dokumentu Strategický
plán obce ve variante b) za cenu 45 000,-Kč

Jan Dlauhoweský
starosta obce

Ladislav Jiroušek
místostarosta obce

Dne: 14. 9. 2015
Zapsala: Burdychová Draha

VYVĚŠENO:
SEJMUTO:
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