Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
12. 6. 2017
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.6)
OZV o nočním klidu a nechal o něm hlasovat. Jednomyslným hlasováním byl program jednání
přijat.
Ověřovatelé zápisu: Eva Lokvencová, 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 31. 5. 2017
2) Smlouva o právu provést stavbu (DVT Radechovka, Horní a Dolní Radechová, oprava +
rekonstrukce koryta)
3) Žádost o finanční příspěvek (SDH Horní Rybníky, Hospic)
4) Úprava rozpočtu
5) Vyhláška o školských obvodech
6) Vyhláška o nočním klidu
7) Různé
8) Diskuse
9) Závěr
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Zpráva o hospodaření obce k 28. 2. 2017
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce do 31.5.2017
Příjmy
2 946 077,60 Kč
Výdaje
1 538 190,44 Kč
Stavy na účtech k 31.5.2017: ZBÚ5 132 408,31 Kč, ČNB 319 979,59 Kč.
Účty celkem 5 452 387 Kč
2. Smlouva o právu provést stavbu (DVT Radechovka, Horní a Dolní Radechová,
oprava + rekonstrukce koryta
Povodí Labe, státní podnik, bude provádět opravu a rekonstrukci koryta Radechovky
mezi Horní a Dolní Radechovou. Pozemek dotčený stavbou je p.p.č.25 v kú. Horní
Rybníky. Obec podepíše se stavebníkem Smlouvu o právu provést stavbu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e „Smlouvu o právu provést stavbu“ s Povodí Labe ,
státní podnik a pověřuje starostu k jejímu podpisu
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č.1/12/6/2017 bylo schváleno
1

Zdržel se: 0

3. Žádost o finanční příspěvek
SDH Horní Rybníky požádal o příspěvek ve výši 10 000,- na přípravu akce 120 let
založení SDH Horní Rybníky.
Hospic Anežky České požádal o příspěvek na provozní náklady. Navrhuji částku
10 000,-Kč
Pan Pinkava požádal o příspěvek na knihu „Byli u toho“ navrhovaná částka je ve výši
5 000,-Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Darovací smlouvu pro SDH Horní Rybníky ve výši
10 000Kč, Hospic Anežky České ve výši 10 000,-. a Darovací smlouvu pro p. Pinkavu na
vydání knihy „Byli u toho“ ve výši
5 000,-Kč
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/12/6/2017 bylo schváleno
4. Úprava rozpočtu č.2 (příloha č.1)
Rozpočet bude upraven ve výdajích o darovací smlouvy a tisk knihy Zábrodí za brody.
Faktura přišla až v lednu letošního roku. V příjmech o darovací smlouvy a dotaci na
knihovnu dle přílohy č.1
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e úpravu rozpočtu č.2 (příloha č.1)
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3/12/6/2017 bylo schváleno
5. Vyhláška o školských obvodech
Na základě § 178 odst. 1 školského zákona je obec povinna zajistit podmínky pro plnění
povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území… Za tímto
účelem obec: a) zřídí základní školu nebo ,b) zajistí plnění povinné školní docházky v
základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí. Na VZZO dne 13.3.2017 byla
schválena dohoda s Městem Červený Kostelec. To jí na svém zasedání rady schválilo dne
20.4.2017. Smlouva je tedy podepsána a obec Zábrodí tak vydává OZV o školských
obvodech.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e OZV o školských obvodech č.2/2017.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4/12/6/2017 bylo schváleno
6. Vyhláška o nočním klidu
Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního
klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon, nebo žádnou.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e OZV o nočním klidu č.3/2017.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5/12/6/2017 bylo schváleno
7. Různé
• V obecních bytech došlo k výměně bytů. P. Kosař se přestěhuje místo p. Malé, která dala
k 30.6.2017 výpověď. Jeden byt bude tedy volný. Zveřejníme na stránkách obce
• V červenci bude provedeno oplocení na hřišti a začne oprava VO dle plánu.
• Stavba chodníku bude zahájena v říjnu.
8. Diskuse
• p. Lokvencová - děkuji všem, kteří se podíleli na akci Zábodských traktorů a Dětského
dne.
• p. Dlauhoweský - v letošním roce se zúčastnilo 52 „traktorů“. Děkuji všem, kdo
pomáhali s přípravou a organizací této akce.
9. Závěr
Starosta obce ukončil jednání ve 19,25 hodin.

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

……………………………
Petr Baláš

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

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

Zapsala dne 12.6. 2017 Burdychová Drahomíra
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