Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
11.12. 2015
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.4) Schválení plánu společných zařízení a bodu č.5) schválení směrnice
k finanční kontrole a nechal o něm hlasovat. Jednomyslným hlasováním byl program jednání
přijat.
Ověřovatelé zápisu: Jirková Gabriela,Baláš Petr
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. 2015
2) Úprava rozpočtu k 31. 12. 2015
3) Vyhláška o odpadech na rok 2016
4) Schválení Plánu společných zařízení (KoPÚ)
5) Schválení Směrnice k finanční kontrole
6) Schválení dodatku č.2 ke smlouvě s firmou Voda Č. Kostelec
7) Schválení přijetí dotace z rozpočtu KHK – Financování JPO
8) Schválení přijetí dotace z rozpočtu KHK „Rozšíření kanalizace – Horní Rybníky“
9) Darovací smlouva pro Hospic Anežky České na rok 2015 a 2016
10) Investiční akce v roce 2015
11) Plán investičních akcí na rok 2016
12) Rozpočet obce na rok 2016
13) Různé
14) Diskuse
15) Závěr
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Zpráva o hospodaření obce k 30. 11. 2015
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce do 30.11. 2015.
Výdaje k 30.11. 2015: 14 124 520,27 Kč
Příjem k 30.11. 2015: 6 818 750,90 Kč
Stavy na účtech k 30.11. 2015: ZBÚ 330 244,70 Kč, ČNB 7 905,41 Kč.
Obci bylo nabídnuto odkoupení čp.160 a přilehlé pozemky (Kozákův statek). Původní
nabídka od dědiček po paní Kozákové byla 800 000,-Kč.Vzhledem k tomu, že rodina
současného nájemce – provozovatele vepří na- měla o zakoupení nemovitosti také zájem cena
se postupně dostala na 1 200 000,-Kč. Pozemky o celkové výměře 5 040m2 jsou dle platného
ÚP určeny k zástavbě. Původní budovy budou postupně odstraněny.
Dne 9. 12. 2015 byl proveden dílčí přezkum hospodaření obce za rok 2015. Zastupitelstvo
obce by mělo určit osobu odpovědnou za uveřejňování smluv a jejich dodatků na portál
zadavatele.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce jako osobu zodpovědnou za zveřejňování
smluv na profilu zadavatele včetně jejich dodatků dle zákona č. 137/2000 Sb..
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1/11/12/2015 bylo schváleno
2. Úprava rozpočtu k 31. 12. 2015 (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.2/11/12/2015 bylo schváleno
3. Obecně závazná vyhláško č1/2016, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Skutečné náklady za rok 2015 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
činily: 235 225,-Kč a byly rozúčtovány takto: 235 225: (505+42) = 430,- 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 písm. b) vyhlášky ve výši 430,- Kč
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Vyhlášku č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění komunálních odpadů. Sazba
poplatku dle vyhlášky činí 430,-Kč
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3/11/12/2015 bylo schváleno
4. Plán společných zařízení (KoPÚ)
Při zahájení KoPÚ si vlastníci pozemků zvolili sbor zástupců, kteří se účastní jednání.
Starosta představil aktualizovaný Plán společných zařízení.

2

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e aktualizovaný Plán společných zařízení vyhotovený
v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Zábrodí.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4/11/122015 bylo schváleno
5. Směrnice č. 1/2015 o zabezpečení zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole
Směrnice upravuje finanční kontrolu, která je součástí finančního řízení zabezpečujícího
hospodaření s veřejnými prostředky. Podle této směrnice a zásad v ní uvedených postupují
pracovníci, kteří svou náplní práce mají vliv na správné hospodaření obce
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e, směrnici č. 1/2015 o zabezpečení zákona
č.320/2001 Sb., o finanční kontrole
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5/11/12/2015 bylo schváleno
6. Schválení dodatku č.2 ke smlouvě s f. Voda Červený Kostelec.
Od 1.1.2016 bude v platnosti dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu pro
veřejnost mezi pronajímatelem Obcí Zábrodí a nájemcem Voda Červený Kostelec.
Nájemné za rok 2016 bude ve výši 47000,-Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu a provozování
vodovodu pro veřejnost mezi pronajímatelem Obcí Zábrodí a nájemcem Voda Červený
Kostelec ve výši 47 000,-Kč .
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.6/11/12/2015 bylo schváleno
7. Schválení přijetí dotace z rozpočtu KHK – Financování JPO
V letošním roce proběhlo školení velitelů a strojníků JPO. Obec zaplatila cca 15 000,-Kč.Z
KHK obdrží dotaci ve výši 7 200,-Kč na JPO.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e přijetí dotace z KHK na JPO V ve výši 7 200,-Kč.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č.7/11/12/2015 bylo schváleno
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Zdržel se: 0

8. Přijetí dotace z KHK na zhotovení projektové dokumentace na akci“Rozšíření
kanalizace-Horní Rybníky“
Obec obdržela od KHK dotaci ve výši 184 000,-Kč na projektovou dokumentaci na akci
„Rozšíření kanalizace - Horní Rybníky.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e příjem dotace ve výši 184 000,-Kč na projektovou
dokumentaci na akci „rozšíření kanalizace – Horní Rybníky“.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.8/11/12/2015 bylo schváleno
9. Darovací smlouva pro Oblastní charitu Červený Kostelec na rok 2015 a 2016.
Obec každoročně posílá peněžní dar pro charitu v Červeném Kostelci.Na rok 2015 je
v rozpočtu plánovaná částka ve výši 24 169,-Kč. Na rok 2016 požádala charita o částku ve
výši 24 592,-Kč Tato bude zahrnuta do rozpočtu obce na rok 2016.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Darovací smlouvu pro Oblastní charitu Červený Kostelec
na rok 2015 ve výši24 169,-Kč a na rok 2016 ve výši 24 592.-Kč
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.9/11/12/2015 bylo schváleno
10. Investiční akce roku 2015
Největší akcí roku 2015 bylo dokončení rekonstrukce MŠ a obecních bytů v hodnotě
7 412 072,43Kč,vybavení MŠ a ŠJ 1 045 427,-Kč, příjezdová komunikace, zpevněné plochy,
parkoviště, chodníky 667398,69,-Kč, vybavení bytů 280 066,-Kč, ČOV 204 356,-Kč,
revitalizace zahrady u MŠ a oplocení 250 371,-Kč, oprava VO v Zábrodí 56 522,-Kč,. Dále
pak obec zakoupila pozemky pro KoPÚ ve výši 114 880,-Kč, kompostéry a štěpkovač
446 490,-Kč, Kozákův statek 1 200 000,-Kč, ostatní 67369,45Kč.Přijaté dotace v letošním
roce: Rekonstrukce a zateplení MŠ 1 172 700,37Kč, kompostéry, štěpkovač 359 176,50Kč a
na projektovou dokumentaci na rozšíření kanalizace Horní Rybníky ve výši 184 000,-Kč.
11. Investice na rok 2016
Rozšíření nájezdu na příjezdové komunikace k f. TF PRESS s.r.o ve výši 100 000,-Kč,
projektová dokumentace na „Rozšíření kanalizace – Horní Rybníky“ 232 000,-Kč
rekonstrukce VO na Končinách 100 000,-Kč, revitalizace čp.160 (Kozákův statek) fáze I.
150 000,-Kč, Výhybna u Volhejnů 30 000,-Kč,el. kabel na hřišti- nový přívod 45 000,-Kč.
p. Jirásek- nešlo by udělat VO od Hanušů v Zábrodí k Volhejnům.
p. starosta – obec může nechat zpracovat projekt.
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Návrh usnesení
Obec zadá vypracování projektu na prodloužení VO od Hanušů k Volhejnům
Hlasování:

Pro: 0

Proti: 4

Zdržel se: 3

Usnesení č.10/11/12/2015 nebylo schváleno
12. Rozpočet obce na rok 2016
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 26. 11. 2015 (příloha č.2)
Rozpočet je přebytkový. Příjem 5 177 200,-Kč a výdaje ve výši 3 922 200,-Kč. ZO pověřuje
starostu pro úpravu rozpočtu ve výdajích na jednotlivý případ ve výši 50 000,-Kč a na příjem
dotací a darů.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e rozpočet obce na rok 2016 ve výši příjmů 5 177 200,-Kč a
ve výši výdajů 3 922 200,-Kč jako přebytkový. Závazným ukazatelem byly stanoveny
paragrafy dle přílohy č.3.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.11/11/12/2015 bylo schváleno
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e pravomoc starosty pro úpravu rozpočtu do výše 50 000,Kč, pro jednotlivý případ a příjem dotací a darů.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č.12/11/12/2015 bylo schváleno

Zdržel se: 0

13. Různé


Kontejnery u Liga budou přemístěny k MŠ a na Končiny. Vzhledem k nepořádku
kolem nich se musely již odstranit kontejnery od OD Impro.



Sousedské posezení bude 30.1.2016



Obecní zabijačka 27.2.2016



Dětský karneval 21.2.2016

14. Diskuse
 P.Hejda:- Děkuji za osazení sloupků podél cesty.
 P.Jiroušek:- Je na místě poděkovat p.starostovi za mimořádnou práci a přeji všem
hodně zdraví v novém roce
 P.Vlček:-Může stát kamion u „kravína“?
 P.Dlauhoweský: Pozemky na kterých kamion parkuje jsou sice pana Čudy, ale jsme
domluveni, že nejpozději do konce prosince ukončí parkování kamionu za kravínem.
 P.Hepnarová: Jak funguje MŠ?
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P.Dlauhoweská: Kapacita školky je naplněna.Po předškolácích bude v příštím roce
volných 6 míst, které budou v příštím roce obsazeny dalšími dětmi, přednostně ze
Zábrodí.
P.Dlauhoweský: Děkuji panu Jirkovi a Mertlíkovi za výrobu a darování dvou kusu
krásných krmítek pro ptáky a krmelce pro zvěř. Děkuji všem, kteří se podíleli na
realizaci projektu vybudování MŠ a obecních bytů.Přeji Vám klidné vánoční svátky a
do nového roku pevné zdraví, štěstí a pohody.

15. Závěr
Starosta obce ukončil jednání ve 20,35 hodin.

Ověřovatelé:………………………….
Gabriela Jirková

……………………………
Petr Baláš

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

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

Zapsala dne 11.12. 2015 Burdychová Drahomíra
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Výpis usnesení ze dne 11. 12. 2015
Č: 1/11/12/2015
Č: 2/11/12/2015
Č: 3/11/12/2015
Č: 4/11/12/2015
Č: 5/11/12/2015
Č: 6/11/12/2015
Č: 7/11/12/2015
Č: 8/11/12/2015
Č: 9/11/12/2015
Č: 10/11/12/2015
Č: 11/11/12/2015
Č: 12/11/12/2015

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce jako osobu zodpovědnou za
zveřejňování smluv na profilu zadavatele včetně jejich dodatků dle zákona
č. 137/2000 Sb
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 Vyhláška o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění
komunálních odpadů. Sazba poplatku dle vyhlášky činí 430,-Kč
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e aktualizovaný Plán společných zařízení
vyhotovený v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území
Zábrodí
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e, směrnice č. 1/2015 o zabezpečení
zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu a
provozování vodovodu pro veřejnost mezi pronajímatelem Obcí
Zábrodí a nájemcem Voda Červený Kostelec ve výši 47 000,-Kč
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e přijetí dotace z KHK na JPO V ve
výši 7 200,-Kč
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e příjem dotace ve výši 184 000,-Kč
na projektovou dokumentaci na akci „rozšíření kanalizace – Horní
Rybníky“.
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Darovací smlouvu pro Oblastní
charitu Červený Kostelec na rok 2015 ve výši24 169,-Kč a na rok 2016
ve výši 24 592.-Kč
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodloužení VO od Hanušů
k Volhejnům
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e rozpočet obce na rok 2016 ve výši
příjmů 5 177 200,-Kč a ve výši výdajů 3 922 200,-Kč jako přebytkový.
Závazným ukazatelem byly stanoveny paragrafy dle přílohy .č3
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e pravomoc starosty pro úpravu
rozpočtu do výše 50 000,-Kč, pro jednotlivý případ a příjem dotací a
darů

Jan Dlauhoweský
starosta obce

Ladislav Jiroušek
místostarosta obce

Dne: 11. 12. 2015
Zapsala: Burdychová Draha

VYVĚŠENO:
SEJMUTO:
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