Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
10. 3. 2016
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 a nechal o něm hlasovat. Jednomyslným
hlasováním byl program jednání přijat.
Ověřovatelé zápisu: Lokvencová Eva, 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 29. 2. 2016
2) Návrh na změnu Územního plánu č. 1
3) Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
4) Smlouvy o právu provést stavbu nebo opatření
5) Účetní závěrka obce Zábrodí za rok 2015
6) Závěrečný účet Obce Zábrodí za rok 2015
7) Účetní závěrka MŠ Horní Rybníky za rok 2015
8) Záměr směny části pozemku p.č. 347 v kú. Horní Rybníky
9) Různé
10) Diskuse
11) Závěr
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Zpráva o hospodaření obce k 29. 2. 2016
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce do 29. 2. 2016
Výdaje k 29. 2. 2016: 551 786,33 Kč
Příjem k 29. 2. 2016: 1 086 436,93 Kč
Stavy na účtech k 29. 2. 2016: ZBÚ 941 834,40 Kč, ČNB 31 228,94 Kč. Celkem na
účtech 973 063,34 Kč.
2. Změna Územního plánu obce Zábrodí č.1
Paní Vacková a pan Novotný podali žádost na změnu ÚP obce Zábrodí. Územní plán obce
Zábrodí je platný od září roku 2014. Změna ÚP se nejčastěji projednává po 5 letech. Návrh na
změnu byl zaslán paní architektce Poláčkové, která dělala ÚP pro obec. Ta nám odpověděla :
“Pozemky jsou zařazeny do třídy ochrany 1. Z toho důvodu je velmi nepravděpodobné, že by
zde byla výstavba povolena (viz novela č. 41/2015 Sb., kterou byl v dubnu 2015 novelizován
zákon 334/1992 Sb. - především s § 4 odst. 3 a 4 zákona)“.
p. Matějovic- Vzhledem k tomu, že ÚP obce je platný rok a půl, navrhuji, abychom se změnou
ÚP zabývali až v roce 2017. Změna ÚP může stát až 100 tisíc Kč. Do té doby se mohou
přihlásit další žadatelé. Navrhuji též, aby si změnu ÚP zaplatili žadatelé.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce n e s ch v a l u j e zahájení změny č.1 ÚP obce Zábrodí
Hlasování:

Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1/10/3/2016 bylo schváleno
3. Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
Při kontrole bylo zjištěno, že chybí mapa vyznačeného prostranství. Jsou vyznačeny 3
lokality a to“ lokalita č.1, u Mateřské školy, lokalita č.2. u sportovního areálu a lokalita
č.3, u rybníku Špinka. Touto vyhláškou se ruší vyhláška č.2/2015 o pravidlech o pobytů
psů.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku o pravidlech pro pohyb psů na
veřejném prostranství č. 2/2016.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/10/3/2016 bylo schváleno
4. Smlouvy o právu provést stavbu nebo opatření
Smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích majitelů v kú. Horní Rybníky: Zied
Znina,p.p.č.136, MUDr. Morávek Petr a MUDr. Morávek Petr p.p.č.139/1,Bouda Pavel
a Bouda Svatoslav p.p.č.139/2, Adamu Miroslav a Danuše p.p.č.140/6,Drobníková Věra
p.p.č.140/7,Adamů Libor p.p.č.140/8.Dále Vratislav Hanuš p.p.č.118/1 a 120, Jirásek
Pavel p.p.č.129/1,129/2,126, Forman Petr p.p.č. 217,222,348 a 1115,Forman Petr,
Navrátil Jaroslav, Navrátilová Andrea a Pfeifrová Jindřiška p.p.č.250/3,Petr Forman,
Jirásek Pavel, Ryšavá Oldřiška a Státní pozemkový úřad p.p.č.216/1 a 232. Smlouva se
týká stavby „Rozšíření kanalizace Horní Rybníky“. Dalším krokem bude stavba čističky
odpadních vod. Stavba bude realizována při vypsání dotace.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e, „Smlouvu o právu provést stavbu nebo opatření“ –
Rozšíření kanalizace Horní Rybníky s majiteli pozemků v kú. Horní Rybníky: Zied
Znina, p.p.č.136, MUDr. Morávek Petr a MUDr. Morávek Petr p.p.č.139/1, Bouda
Pavel a Bouda Svatostav p.p.č.139/2, Adamu Miroslav a Danuše p.p.č.140/6,
Drobníková Věra p.p.č.140/7, Adamů Libor p.p.č.140/8. Dále Vratislav Hanuš
p.p.č.118/1 a 120, Jirásek Pavel p.p.č.129/1,129/2, 126, Forman Petr p.p.č. 217, 222,
348 a 1115, Forman Petr, Navrátil Jaroslav, Navrátilová Andrea a Pfeifrová Jindřiška
p.p.č.250/3, Petr Forman, Jirásek Pavel, Ryšavá Oldřiška a Státní pozemkový úřad
p.p.č.216/1 a 232.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č.3/10/3/2016 bylo schváleno
2

Zdržel se: 0

5. Účetní závěrka obce Zábrodí za rok 2015
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 17. 2. 2016 do 4. 3. 2016. Krajským úřadem Královéhradeckého kraje odbor
ekonomický, oddělení kontroly a analýz, byla provedena kontrola hospodaření za rok
2015. Při přezkoumání hospodaření – Obec Zábrodí - za rok 2015 nebyly zjištěny
chyby nedostatky (§10 odst. 3 písm.a) zákona č.420/2004 sb.). Inventarizace majetku byla
provedena od 4. 1. 2016 do 25. 1. 2016. Inventarizační zpráva je přílohou účetní závěrky.
Interní audit byl proveden 10. 12. 2015 a je také přílohou. Výsledek hospodaření bude
převeden na účet 432.
Zastupitelstvo obce by mělo schválit účetní závěrku obce k 31. 12. 2015 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 2015. Výsledek
hospodaření bude převeden na účet 432.(příloha č.1)
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4/10/3/2016 bylo schváleno
6. Závěrečný účet obce Zábrodí za rok 2015
Závěrečný účet Obce Zábrodí byl zveřejněn na úřední desce od 10. 2. 2016 do 10. 3.
2016 a úřední desce s dálkovým přístupem od 10. 2. 2016 do 29. 2. 2016. Obec měla
k 31. 12. 2015 na svých
účtech 432 873,74 Kč. Tato částka je uložena na
2 bankovních účtech. ZBÚ u KB ve výši 417 438,26 Kč, a u ČNB ve výši 15 435,48.
Kč. V pokladně bylo uloženo 5 539 Kč. Dále pak obec vlastní akcie ČS ve výši
20 000,00 Kč a ČSAD ve výši 9 000,-Kč. Krajským úřadem Královéhradeckého kraje
odbor ekonomický, oddělení kontroly a analýz, byla provedena kontrola hospodaření
obce za rok 2015. Při přezkoumání hospodaření – Obec Zábrodí - za rok 2015
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 2015 s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.(příloha č.2).
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5/10/3/2016 bylo schváleno

7. Účetní závěrka MŠ Horní Rybníky ze rok 2015
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 .2015 bez výhrad a připomínek a v rozsahu těchto finančních výkazů:
Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, Přílohy účetní uzávěrky, Inventarizační zprávy a Roční
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zprávy o finanční kontrole. Součástí účetní závěrky je žádost o rozdělení výsledku
hospodaření za rok 2015 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. 2015 a rozdělení výsledku hospodaření do fondu rezerv ve výši 53 486,67 Kč a fondu
odměn ve výši 20 000,-Kč (příloha č. 3.)
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.6/10/3/2016 bylo schváleno
8. Záměr směnit pozemek p.č.347 v kú. Horní Rybníky
Obec zveřejňuje záměr směny části pozemku p.p. č 347 v kú Horní Rybníky za část
pozemku p.č.348 v kú.Horní Rybníky s panem Formanem , tak aby byly narovnány
hranice pozemků. Výměry obou směňovaných částí pozemků budou shodné.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e zveřejnění záměru o směně části pozemku č.347 v kú.
Horní Rybníky.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.7/10/3/2016 bylo schváleno
9.















Různé
Malá cestománie
12. 3. 2016
Svoz elektroodpadu SDH
1. 4. 2016
Svoz nebezpečného odpadu
2. 4. 2016
Cestománie
9. 4. 2016
Den matek
15. 4. 2016
Stavění máje a čarodějnice
30. 4. 2016
Zábrodské traktory a dětský den
4. 6. 2016
VZZO
6. 6. 2016
Dopravní situace na Končinách- v poslední době byly na křižovatce u Křížku 3
dopravní nehody. S Policií ČR v zastoupení por. Bc.Daviden Kulta proběhla schůzka a
dohodlo se snížení rychlosti na 50Km/h. por. Kultem bylo také zdůrazněno, že
zásadním problémem ve výhledu jsou vysázené dřeviny a doporučil je odstranit. Bude
se tedy jednat s p. Laštovičkou.
Obecní zabíjačka proběhla 27. 2. 2016. Děkujeme sponzorům: AG Horní Rybníky,
pivovaru Bernard a pohostinství u Prouzů. Děkuji všem, kteří se podíleli na její
přípravě.
Obec Zábrodí byla vyhlášena za fotbalovou obec roku za práci s mládeží za rok 2015.
Děkuji lidem, kteří se o fotbal v naší obci starají, panu Matějovicoví, Burdychovi a
trenérům, kteří se starají o děti.
P. Matějovic- máme 51 dětí a pokud má někdo zájem, rádi ho přivítáme.
Soutěž „Vesnice roku“- Obec by se mohla přihlásit do této soutěže. Vítězství v soutěži
je honorováno částkou 1 mil. korun. Další místa jsou taktéž finančně ohodnocena.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e přihlášení obce Zábrodí do soutěže „Vesnice roku“.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.8/10/3/2016 bylo schváleno
10. Diskuse


p.Středa – Děkuji všem, kteří pracují na obecní zabíjačce. 4. ročník je již krásná tradice
a tradice se mají dodržovat. Ještě jednou bych chtěl všem poděkovat.



p.Semerák – Jak to vypadá s KoPÚ v Zábrodí?



P.Dlauhoweský- Pozemkový úřad vydá rozhodnutí, proti kterému se může ještě někdo
odvolat.



p.Rýdl – Proč se ve sběrném dvoře nevybírá papír?



p.Dlauhoweský- Bude vyhrazen kontejner nebo prostor na papír



p,Nič – Proč není na Horních Rybníkách kontejner na plasty?



P. Dlauhoweský- plasty na Horních Rybníkách můžete dát kdykoli ke kůlně ve sběrném
dvoře. S kontejnery na plasty jsou špatné zkušenosti. Od OD Impro jsme je musely
odvést kvůli stálému nepořádku. U Liga stále jezdíme a nepořádek odvážíme.
Kontejnery nejsou plněny pouze našimi občany.

11. Závěr
Starosta obce ukončil jednání ve 20,00 hodin.

Ověřovatelé:………………………….
Eva Lokvencová

……………………………
Pavel Volhejn

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

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

Zapsala dne 10. 3. 2016 Burdychová Drahomíra
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Výpis usnesení ze dne 10. 3. 2016
Č: 1/10/3/2016
Č: 2/10/3/2016
Č: 3/10/3/2016

Č: 4/10/3/2016
Č: 5/10/3/2016
Č: 6/10/3/2016

Č: 7/10/3/2016
Č: 8/10/3/2016

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e projednání návrhu změny ÚP obce
Zábrodí na prvním zasedání ZO v roce 2017.
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku o
pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství č. 2/2016.
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e, „Smlouvu o právu provést stavbu
nebo opatření“ – Rozšíření kanalizace Horní Rybníky s majiteli pozemků
v kú. Horní Rybníky: Zied Znina, p.p.č.136, MUDr. Morávek Petr a
MUDr. Morávek Petr p.p.č.139/1, Bouda Pavel a Bouda Svatostav
p.p.č.139/2, Adamu Miroslav a Danuše p.p.č.140/6, Drobníková Věra
p.p.č.140/7, Adamů Libor p.p.č.140/8. Dále Vratislav Hanuš p.p.č.118/1
a 120, Jirásek Pavel p.p.č.129/1,129/2, 126, Forman Petr p.p.č. 217, 222,
348 a 1115, Forman Petr, Navrátil Jaroslav, Navrátilová Andrea a
Pfeifrová Jindřiška p.p.č.250/3, Petr Forman, Jirásek Pavel, Ryšavá
Oldřiška a Státní pozemkový úřad p.p.č.216/1 a 232.
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Účetní závěrku Obce Zábrodí za rok
2015.(příloha č. 1)
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Závěrečný účet Obce Zábrodí za rok
2015 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. 2015. a rozdělení výsledku
hospodaření do fondu rezerv ve výši 53 486,67Kč a fondu odměn ve výši
20 000,-Kč (příloha č. 3.)
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e zveřejnění záměru o směně části
pozemku č.347 v kú. Horní Rybníky
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e přihlášení obce Zábrodí do soutěže
„Vesnice roku“.

Jan Dlauhoweský
starosta obce

Ladislav Jiroušek
místostarosta obce

Dne: 10. 3. 2016
Zapsala: Burdychová Draha

VYVĚŠENO:
SEJMUTO:
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