Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
16.12. 2016
Starosta zahájil v 19,20 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.2) Schválení změny smlouvy o vytvoření SO Úpa a nechal o něm hlasovat.
Jednomyslným hlasováním byl program jednání přijat.
Ověřovatelé zápisu: Jiří Matějovic, Petr Baláš
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 30. 11. 2016
2) Schválení změny smlouvy o vytvoření SO ÚPA
3) Úprava rozpočtu k 31. 12. 2016
4) Vyhláška o odpadech na rok 2017
5) Schválení prodejní ceny knihy „ZÁBRODÍ ZA BRODY“
6) Darovací smlouvy na rok 2017 (Hospic, Tamtam, TJ Sokol)
7) Plán investičních akcí na rok 2017
8) Rozpočet obce na rok 2017
9) Různé
10) Diskuse
11) Křest knihy „ ZÁDRODÍ ZA BRODY“
12) Závěr
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Zpráva o hospodaření obce k 30.11. 2016
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce do 30.11. 2016
Výdaje k 30.11. 2016: 3 425 558,46 , příjem k 30.11. 2016: 6 659 546,66 Kč
Stavy na účtech k 30.11. 2016: ZBÚ 3 403 288,14 Kč, ČNB: 269 112,80 Kč
2. Změna smlouvy o vytvoření SO ÚPA
Dne 21.12.2015 došlo ke změně registrace obce Žernov na městys Žernov. Z tohoto důvodu
by měla každá obec , která je členem SO Úpa na svém VZ schválit dodatek ke smlouvě o
vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 8.7.2002, kde je zapracována výše zmíněná
změna. Tato změna nastala na základě žádosti starosty obce Žernova o navrácení
historického názvu - městys.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e dodatek č.7 ke smlouvě o vytvoření dobrovolného
svazku obcí ze dne 8. července 2002. Dotatek č. 7 stanov SO ÚPA.
Hlasování:

Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1/16/12/2016 bylo schváleno
3. Úprava rozpočtu k 31.12.2016 (příloha č.1)
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.2/16/12/2016 bylo schváleno
4.

Obecně závazná vyhláško č1/2016, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
odpadů (příloha č.2)
Skutečné náklady za rok 2016 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
činily: 270 598,-Kč a byly rozúčtovány takto:
270 598: (540+42) = 464,94 Kč.
Náklady děleno (počet osob s pobytem na území obce + počet staveb určených k
individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba)=Kč.
Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 vyhlášky ve výši 450,- Kč.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Vyhlášku č.1/2017 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění komunálních odpadů. Sazba
poplatku dle vyhlášky činí 450,-Kč
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3/16/12/2016 bylo schváleno
5. Cena knihy ZÁBRODÍ ZA BRODY
15. 12 jsme z tiskárny přivezli knihu na které celý rok pracoval pan Pinkava s panem
Veselým. Prodejní cena knihy je 150,- Kč. Knihu si můžete zakoupit na OÚ v Horních
Rybníkách.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e prodejní cena knihy „ ZÁBRODÍ ZA BRODY“ ve výši
150,- Kč
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4/16/12/2016 bylo schváleno
6. Darovací smlouvy na rok 2017
Charita Červený Kostelec 32 900,-Kč, TJ Sokol Zábrodí 40 000,-Kč, Centrum Tamtam
pro sluchově postižené: výše daru bude podle výtěžku z Cestománie 2017. Dále pak
SDH Zábrodí 10 000,-Kč a SDH Horní Rybníky 10 000,-Kč
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e darovací smlouvy na rok 2017 pro Oblastní charitu
Červený Kostelec ve výši 32 900,-kč, TJ Sokol Zábrodí ve výši 40 000,-Kč, SDH Horní
Rybníky ve výši 10 000,- , SDH Zábrodí ve výši 10 0000,- Kč a Centrum Tamtam pro sluchově
postižené dle výtěžku z Cestománie 2017.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5/16/12/2016 bylo schváleno
7. Hlavní investice na rok 2017
Revitalizace sportovního areálu v Zábrodí – podána žádost o dotaci z POV, Nákup
techniky – 41. výzva SFŽP - OPŽP – „Posílení separace komunálního odpadu v obci
Zábrodí“ – podána žádost o dotaci ze SFŽP, chodník v Zábrodí hráz Brodský, VO
Končiny, VO Špice – Hanuš, VO Špinka (směr k Růžence) , VO hráz Brodský,

1
2
3
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Zábrodí hlavní investice 2017
rozpočet
dotace
obec
Revit.sport.areálu v Zábrodí
827 000
400 000
427 000
Nákup techniky
1 800 000 1 530 000 270 000
Chodník v Zábrodí na Hrázi
500 000
0
500 000
VO Končiny
100 000
0
100 000
VO Špice u Hanušů
100 000
0
100 000
VO Špinka- k Růžence
150 000
0
150 000
VO Hráz Brodský
150 000
0
150 000
3 627 000 1 930 000 1 697 000
8. Rozpočet obce na rok 2017 (příloha č.3)
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 28. 11. 2016 (příloha č.3)
Rozpočet je schodkový, protože do plánu příjmů nemohou být zahrnuty dotace o
které je požádáno. Rozhodnutí o výsledku přidělení jednotlivých dotací bude
známo do konce března 2017. Pro představu o možném vývoji rozpočtu obce, níže
uvedená tabulka.
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Příjem 6 384 300,-Kč a výdaje ve výši 7 219 850,-Kč. Schodek ve výši 835 550,- Kč
bude vyřešen přebytkem hospodaření z roku 2016.
I. Realizace investiční akce „ Revitalizace sportovního areálu v Zábrodí“ je podmíněna
získáním dotace z POV ve výši 400 000,-Kč. (Výměna nevyhovujícího oplocení celého
areálu ve špatném technickém stavu za nové, moderní oplocení z ocelových ZN sloupů,
poplastovaného pletiva a polypropylenových záchytných sítí, včetně devíti branek a
dvou vjezdových bran. Součástí revitalizace je také instalace solárního systému ohřevu
TUV do kabin hráčů.)
schvalovaný
rozpočet

realizováno
nerealizováno
I. a II. s dotacemi I. a II. bez dotací

příjmy

6 384 300,00

8 314 300,00

6 384 300,00

výdaje

7 219 850,00

7 219 850,00

4 592 850,00

rozdíl
-835 550,00
1 094 450,00
1 791 450,00
předpoklad stavu
prostředků 12/2017
2 865 000,00
4 794 000,00
5 491 000,00
II. Realizace investiční akce „Nákup techniky – 41. výzva SFŽP - OPŽP – „Posílení
separace komunálního odpadu v obci Zábrodí“, je také podmíněna získáním dotace.
Jedná se o nákup manipulační techniky a velkoobjemových kontejnerů.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e rozpočet obce na rok 2017 ve výši příjmů 6 384 300,-Kč
a ve výši výdajů 7 219 850,-Kč jako schodkový. Schodek bude vyřešen zapojením přebytku
hospodaření z minulých let ve výši 835 550,- Kč. Závazným ukazatelem byly stanoveny
paragrafy dle přílohy č.4.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.6/16/12/2016 bylo schváleno
9. Různé
 KoPÚ - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Pobočka Náchod přerušuje řízení o komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Zábrodí z
důvodů, kdy účastnice řízení paní MVDr. Marta Burdychová, bytem Zábrodí 44, 549 41
Červený Kostelec a Ing. Radka Burdychová Ph.D., bytem Zábrodí 44, 549 41 Červený
Kostelec, obě zastoupené JUDr. Petrem Šťovíčkem Ph.D., KŠD LEGAL advokátní
kancelář, s.r.o. se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, využily
ust. § 11 odst. 9 zákona a podaly žalobu proti rozhodnutí žalovaného č.j. SPÚ
363883/2016 ze dne 5. 8. 2016. Řízení ve výše uvedené věci se přerušuje, až do
konečného rozhodnutí soudem.
 Kulturní akce
Sousedské posezení
4. 2. 2017
Obecní zabíjačka
25. 2. 2017
Dětský karneval
19. 3. 2017
Cestománie
8. 4. 2017
Den Matek
12. 5. 2017
Traktoriáda - Den dětí
3. 6. 2017
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Hasičská soutěž „O pohár starosty obce“ proběhne v květnu.
Na říjen 2017 je plánována oslava výročí 120ti let od založení SDH Horní Rybníky.
10. Diskuse
11. Křest knihy
Po projevu pana Dlauhoweského, pana Pinkavy a pane Veselého byla kniha pokřtěna.
Knihu po skončení VZZO bude možno zakoupit a je připravena autogramiáda autorů.
12. Závěr






Starosta obce poděkoval zastupitelům, zaměstnancům obce a mateřské školy, sborům
dobrovolných hasičů, sportovcům za dobře vykonanou práci a vzornou reprezentaci
obce. Všem popřál klidné vánoce, pevné zdraví, štěstí a osobní úspěch v novém roce.
p. Jiroušek: Poděkoval p.Dlauhoweskému za práci konanou pro obec.
p. Matějovic: V loňském roce byla naše obec vyhlášena jako fotbalová obec roku,
v letošním roce máme ocenění za přípravku královéhradeckého kraje. Za toto ocenění
dostaneme branky v hodnotě cca 20 000,-.Kč.Poděkováním patří zastupitelům a
starostovi obce. Děkuji sponzorům a trenérům, také oddílu mužů, kteří postoupili do
přeboru. Přeji všem mnoho zdraví do nového roku.
Starosta ukončil jednání ve 20,30 hodin.

Ověřovatelé:………………………….
Jiří Matějovic

……………………………
Petr Baláš

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

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

Zapsala dne 16.12. 2016 Burdychová Drahomíra
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Výpis usnesení ze dne 16. 12. 2016
Č: 1/16/12/2016
Č: 2/6/12/2016
Č: 3/16/12/2016

Č: 4/16/12/2016

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e dodatek č.7 ke smlouvě o
vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 8. července 2002. Dotatek č.
7 stanov SO ÚPA.
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 Vyhlášku č.1/2017 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstranění komunálních odpadů. Sazba poplatku dle
vyhlášky činí 450,-Kč
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e prodejní cena knihy „ ZÁBRODÍ ZA
BRODY“ ve výši 150,- Kč

Č: 5/16/12/2016

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e darovací smlouvy na rok 2017 pro
Oblastní charitu Červený Kostelec ve výši 32 900,-kč, TJ Sokol Zábrodí
ve výši 40 000,-Kč, SDH Horní Rybníky ve výši 10 000,- , SDH Zábrodí
ve výši 10 0000,- Kč a Centrum Tamtam pro sluchově postižené dle
výtěžku z Cestománie,-Kč

Č: 6/16/12/2016

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e rozpočet obce na rok 2017 ve výši
příjmů 6 384 300,-Kč a ve výši výdajů 7 219 850,-Kč jako schodkový.
Schodek bude vyřešen zapojením přebytku hospodaření z minulých let ve
výši 835 550,- Kč. Závazným ukazatelem byly stanoveny paragrafy dle
přílohy č.4.

Jan Dlauhoweský
starosta obce

Ladislav Jiroušek
místostarosta obce

Dne: 16. 12. 2016
Zapsala: Burdychová Draha

VYVĚŠENO:
SEJMUTO:
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