Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
15.6. 2015
Starosta zahájil v 19,05 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: Petr Baláš, Jiří Matějovic
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 a čerpání rozpočtu obce k 31. 5. 2015
2. Záměr obce o pronájmu obecních bytů
3. Nájemní smlouva pro příspěvkovou organizaci „Mateřská škola Horní Rybníky“
4. Smlouva č. 14185354 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP
„Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Zábrodí“
5. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou DPstyle s.r.o.
6. Různé
7. Diskuse
8. Závěr
1. Zpráva o hospodaření obce k 30. 5. 2015 – čerpání rozpočtu
Výdaje schválené: 12 842 890,-Kč
Čerpané: 6 692 236,57 Kč
Příjem schválený: 7 239 800,-Kč
Skutečné: 2 355 553,79 Kč
Stavy na účtech: ZBÚ 2 766 024,57 Kč, TV KB 21 624,31 Kč, ČNB 519 587,82 Kč.
Obec obdrží dotaci ve výši cca 413 000,-Kč na kompostéry a cca 800 000,- Kč na
zateplení budovy MŠ.
2. Záměr obce o pronájem obecních bytů
Obec je majitelem 5 bytů v budově čp. 29 v části obce Horní Rybníky. Jeden byt bude
sloužit jako kancelář a příruční sklad na pomůcky pro Mateřskou školu Horní Rybníky. Další
4 byty se budou pronajímat. Zájemci o pronájem bytů pošlou žádost na OÚ Zábrodí a mohou
si domluvit prohlídku bytů. Jednotlivé žádosti budou posuzovány zastupiteli obce při
poradních zasedáních jednou měsíčně. Starosta obce sepíše následně nájemní smlouvu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e zveřejnění záměru obce k pronájmu obecních bytů a
p o v ě ř u j e starostu obce k podpisu nájemních smluv.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č.1/15/6/2015 bylo schváleno
1

Zdržel se: 0

3. Nájemní smlouva pro příspěvkovou organizaci „Mateřská škola Horní Rybníky“
Obec Zábrodí pronajme Mateřské škole Horní Rybníky prostory v 1.NP v budově čp,.29, byt
č 2.2 v 2 NP , který bude sloužit jako kancelář, příruční sklad pro pomůcky a sociální zařízení
pro zaměstnance. Dále pozemky p.č. -65, 346 a 1114 v kú. Horní Rybníky. Pronájem je
stanoven na částku 1 000,-Kč měsíčně tj: 12 000,-Kč ročně, se splatností ve dvou splátkách.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e nájemní smlouvu pro příspěvkovou organizaci „Mateřská
škola Horní Rybníky“
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/15/6/2015 bylo schváleno
4. Smlouva č. 14185354 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP „Zkvalitnění
nakládání s odpady v obci Zábrodí
Obec obdrží od SFŽP dotaci ve výši 22 949,-Kč a dotaci ze státního rozpočtu dle
Rozhodnutí MŽP ev.č. EDS/SMVS 115D242002587 ve výši 390 133,-Kč. Kompostéry
jsou již u RD a štěpkovač je uložen v HZ Zábrodí a je k dispozici po tel. dohodě s panem
Habrem. Zapůjčení je bezplatné.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e smlouvu č. 14185354 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
v rámci OPŽP „Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Zábrodí.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3/15/6/2015 bylo schváleno
5. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou DPstyle s.r.o.
Dodatek č. 2 se týká prodloužení termínu ukončení díla „Rekonstrukce MŠ“ a to do 30. 6.
2015. Termín „Zateplení MŠ“ se nemění.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou DPstyle s.r.o
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4/15/6/2015 bylo schváleno

6. Různé
 Den otevřených dveří MŠ je plánován na 15. 8. 2015
 Mateřská škola bude mít 4 zaměstnance.Na základě statistiky narozených dětí
v předchozích letech jsme předpokládali,že MŠ bude plně obsazena dětmi z naší
obce.Rodiče předškoláků však nechávají děti ve školkách , kde si již zvykly.Proto
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bude naše MŠ přibírat i děti z Červeného Kostelce. Budeme zajišťovat svoz dětí do
MŠ.Bude se jednat o placenou službu.
Proběhl konkurs na ředitelku MŠ Horní Rybníky.Výběrová komise, ve složení
Ladislav Jiroušek a Gabriela Jirková za obec Zábrodí,Mgr.Radomíra Bartošová za
Českou školní inspekci,Bc.Iveta Lukešová za KÚKHK a Mgr.Milena LiskovskáTurková jako odborník řízení v oblasti školství, posoudila odbornou a kvalifikační
způsobilost uchazečky a doporučila jmenovat Bc.Petru Dlauhoweskou do funkce
ředitelky Mateřské školy Horní Rybníky .
Tato byla jmenována s platností jmenování od 24. 8. 2015.
Paní Hejnová a pan Doležal poslali dopis starostovi Červeného Kostelce, který nám jej
přeposlal. Dopis se týká ohňostrojů na rybníku Brodský. Jejich provoz narušuje klid
zvířat. A pokud o něm nejsou jejich majitelé informováni, ani je nemohou zabezpečit.
Bylo ujednáno s panem Hrstkou, že týden před konáním ohňostroje bude informovat
OÚ a osobně zajde za panem Doležalem a paní Hejnovou a informuje je o jeho
konání.
Část pozemku pod komunikací okolo OD Impro , je na pozemku rodiny Vajsarových.
Obec nabídla odkoupení pozemku, nebo výměnu v rámci KoPÚ. Majitelé s těmito
návrhy nesouhlasí a chtějí jednat o nájmu.Bude probíhat další jednání .
Obecnímu úřadu byl přeposlán městským úřadem v Červeném Kostelci anonim, který
byl vhozen do schránky podatelny na Městský úřad v Červeném Kostelci. Anonim
upozorňuje na neoznačený zpomalovací retardér u čp.125 na Končinách.Obec doplní
dopravní značení.

7. Diskuse
8. Závěr
Starosta obce popřál všem přítomným klidné prožití prázdnin a ukončil jednání v 19,50hodin.

Ověřovatelé:………………………….
Petr Baláš

……………………………
Jiří Matějovic

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

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

Zapsala dne 15. 6. 2015 Burdychová Drahomíra
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Výpis usnesení ze dne 15. 6. 2015

Č.1/15/6/2015

Č.2/15/6/2015
Č.3/15/6/2015
Č.4/15/6/2015

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e zveřejnění záměru obce
k pronájmu obecních bytů a p o v ě ř u j e starostu obce k podpisu
nájemních smluv.
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e nájemní smlouvu pro příspěvkovou
organizaci „Mateřská škola Horní Rybníky
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e smlouva č. 14185354 o poskytnutí
podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP „Zkvalitnění nakládání s odpady
v obci Zábrodí .
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
s firmou DPstyle s.r.o

Jan Dlauhoweský
starosta obce

Ladislav Jiroušek
místostarosta obce
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