Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
6. 6. 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.7) Dodatek č.1 ke smlouvě č. 14170333 o poskytnutí podpory se SFŽP
v rámci OPŽP 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 31. 5. 2016
2) Úprava rozpočtu
3) Směnná smlouva
4) Rozvojová strategie obce
5) Cena obědů, balíčky jubilantům
6) Žádost o dotaci HZS KHK
7) Dodatek č.1 ke smlouvě č. 14170333 o poskytnutí
podpory ze SFŽP v rámci Operačního programu Životního prostředí
8) Různé
9) Diskuse
10) Závěr
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Zpráva o hospodaření obce k 31. 5. 2016
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce do 31. 5. 2016
Výdaje k 31. 5. 2016:1 673 291,58 , příjem k 31. 5. 2016: 2 429 062,33 Kč
Stavy na účtech k 31. 5. 2016: ZBÚ 1 139 264,35 Kč, ČNB:54 919,14 Kč
2. Úprava rozpočtu ( příloha č.1)
Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu. V příjmech o pojistné plnění za
havarovanou zastávku na Končinách, darovací smlouvy sponzorů na nákup dresů a míčů pro
fotbalisty.Ve výdajích o opravu komunikace u TF PRESS a aut. zastávky na Končinách,
rozšíření pódia v HZ Zábrodí a platbu za dresy a míče pro fotbalisty.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce
Hlasování:

s ch v a l u j e úpravu rozpočtu dle přílohy č.1.
Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1/6/6/2016 bylo schváleno
3. Směnná smlouva (příloha č.2)
Dne 10. 3. 2016 ZO schválilo záměr směny pozemků. Záměr byl zveřejněn na úřední desce
od 16. 5. 2016. Dle geo. plánu č. 213-016/2016 bude s panem Formanem směněno 265 m2
pozemků přilehlých k MŠ Horní Rybníky. Obec přenechá p. Formanovi pozemek p.č. 347/1
o výměře 265 m2 a pan Forman přenechá obci Zábrodí pozemek p.č. 1115/2 o výměře 129
m2 a pozemek p.č. 348/2 o výměře 136m2.Cena pozemků je dle smlouvy 10,-Kč/m2 .Na
pozemku p.č.348/1 a 348/2 v kú Horní Rybníky, bude dále uvedeno věcné břemeno chůze.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e směnnou smlouvu s panem Petrem Formanem dle přílohy
č.2 a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/6/6/2016 bylo schváleno
4. Rozvojová strategie obce
V září roku 2015 byla panem Grossmanem prezentována nabídka na zpracování
Strategického plánu obce. ZO schválilo zpracování varianty při spolupráci s občany. Na
začátku letošního roku byla navržena SO ÚPA, zpracování SPO při získání dotace. Obec si
tedy nechá Strategický plán obce zpracovat přes SO Úpa.
S tímto souvisí i přihláška do soutěže Vesnice roku 2016. Jednou z podmínek bylo, že obec
musí mít zpracován SPO. Proto bude přihláška podána až příští rok.
5. Ceny obědů, balíčky jubilantům
Jídelna v Olešnici od 1. 7. 2016 zvyšuje cenu oběda na 63,-Kč. Obec přispěje na oběd 13 ,Kč. Obědy pro seniory jsou od 1. 7. 2016 ve výši 50,-Kč. Balíček pro jubilanty bude nadále
ve výši 1000,-Kč + květina do 200,-Kč, dárek pro miminko při vítání občánků ve výši
1500,-Kč. Dárek pro předškoláky ve výši 350,-Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e příspěvek na obědy seniorům od 1.7.2016 ve výši 13,Kč. Balíček pro jubilanty ve výši 1000,-Kč + květiny ze 200,-Kč,dárek pro miminko při
vítání občánků ve výši 1500,-Kč a dárek pro předškoláky ve výši 350,-Kč
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č.3/6/6/2016 bylo schváleno
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Zdržel se: 0

6. Žádost o dotaci na auto HZS KHK
Obec požádala o dotaci na dodávku pro JPO V Horní Rybníky. Maximální hodnota by
byla 90000,-Kč.Dotace by byla ve výši 50%. Dotace byly schváleny pro JPO III a ne
pro JPO V, kterou má obec zřízenu. Příští rok požádáme znovu. Obec bude mít už o bod
více za to , že v letošním roce byla žádost podána.

7. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14170333 o poskytnutí podpory ze SFŽP z OPŽP
Obec požádala o navýšení dotace na energetické úspory v budově MŠ. Navýšení
dotace bylo schváleno a přiděleno dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 14170333 ve výši
145 818,19Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Dodatek č.1 ke smlouvě č. 14170333 o poskytnutí
podpory ze SFŽP v rámci Operačního programu Životního prostředí
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4/6/6/2016 bylo schváleno
8. Různé
 Vesnice roku- přihlášky bude podána až v roce 2017
 Probíhají přípravné práce na projektu „Rozšíření kanalizace – Horní Rybníky".
V současné době probíhají jednání s vlastníky dotčených pozemků.
9. Diskuse


p.,Nič – Děkuji vedení obce za značky omezující tonáž projíždějících vozidel. I Policie
ČR tu stojí často a měří rychlost.



P. Dlauhoweský- V obci proběhlo pár kulturních akcí. Chtěl bych poděkovat všem, kteří
pomohli při jejich organizaci.



P. Dlauhoweský: - Stodola z „Kozákova statku“ bude odstraněna během léta.



P. Matějovic- Děkuji sponzorům za dresy pro muže a za mládež za balóny. Máme 51
dětí. Děkujeme.

10. Závěr
Starosta obce ukončil jednání ve 20,00 hodin.
Ověřovatelé:………………………….
Jiří Matějovic

……………………………
Gabriela Jirková

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

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

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

Č: 4/6/6/2016

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 směnnou smlouvu s panem Petrem
Formanem dle přílohy č.2 a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e příspěvek na obědy seniorům od 1. 7.
2016 ve výši 13,-Kč. Balíček pro jubilanty ve výši 1000,-Kč + květiny ze
200,-Kč,dárek pro miminko při vítání občánků ve výši 1500,-Kč a dárek
pro předškoláky ve výši 350,-Kč
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Dodatek č.1 ke smlouvě č.14170333
o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci Operačního programu Životního
prostředí

Jan Dlauhoweský
starosta obce

Ladislav Jiroušek
místostarosta obce

Dne: 6. 6. 2016
Zapsala: Burdychová Draha

VYVĚŠENO: 14. 6. 2016
SEJMUTO:
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