Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
9. 3.2020
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, 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, Ondřej Kohl, Petr Habr,
Jiří Matějovic, Jan Veselý ( viz. prezenční listina)
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Zpráva o hospodaření a o čerp. rozpočtu obce k 29. 2. 2020
Úprava rozpočtu
Účetní závěrka Obce Zábrodí za rok 2019
Závěrečný účet Obce Zábrodí za rok 2019
Účetní závěrka MŠ Horní Rybníky za rok 2019
Program rozvoje obce 2019-2028
Kupní smlouva na pozemek p.č.1111 v kú. Horní Rybníky
Smlouva o smlouvě budoucí akce: Špinka nové knn Pod Hrází
Bezúplatný převod p.p.č.1126/2 v kú. Zábrodí a 1081/4 v kú. Horní
Rybníky z majetku KHK
Dohoda o samostatném poplatku za nakládání se separovaným odpadem
Diskuse
Závěr

Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Zpráva o hospodaření obce k 29. 2. 2020
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce do 29.2.2020
Příjmy: 1 664 016,27 Kč, výdaje: 830 647,48 Kč. Stavy na účtech k 29.2.2020 ZBÚ
11 605 656,17 Kč, ČNB 3 473 388,90 Kč. Účty celkem: 15 079 045,07 Kč
2.

Úprava rozpočtu
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 č.2/2020 dle přílohy č.1
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1/9/3/2020 bylo schváleno
3. Účetní závěrka obce Zábrodí za rok 2019
Povinnost schvalovat účetní závěrky ve veřejné sféře (některých účetních jednotek) je
stanovena zákonem č. 239/2012 Sb. Účetní závěrka byla zveřejněna na elektronické
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úřední desce od 20. 2.2020. Krajským úřadem Královéhradeckého kraje odbor
ekonomický, oddělení kontroly a analýz, byla provedena kontrola hospodaření za rok
2019. Při přezkoumání hospodaření – Obec Zábrodí - za rok 2019 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm.a) zákona č.420/2004 sb.). Inventarizace majetku
byla provedena od 2. 1. 2020 do 22. 1. 2020. Inventarizační zpráva je přílohou účetní
závěrky. Výsledek hospodaření bude převeden na účet 432.( 3 732 215,10Kč)
Zastupitelstvo obce by mělo schválit účetní závěrku obce k 31. 12. 2019 bez výhrad a
připomínek a v rozsahu těchto finančních výkazů: Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, Přílohy
účetní uzávěrky, Inventarizační zprávy a zprávy o finanční kontrole. Součástí účetní
závěrky jsou výkazy PO MŠ Horní Rybníky.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Účetní závěrku Obce Zábrodí za rok 2019. Výsledek
hospodaření bude převeden na účet 432.(příloha č.2)
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/9/3/2020 bylo schváleno
4. Závěrečný účet obce Zábrodí za rok 2019
Závěrečný účet Obce Zábrodí byl zveřejněn na úřední desce od 20. 2. 2020 a úřední desce
s dálkovým přístupem od 20 .2 .2020. Obec měla k 31. 12. 2019 na svých účtech
14 319 557,28Kč. Tato částka je uložena na 2 bankovních účtech. ZBÚ u KB ve výši
10 867 830,12 Kč a ČNB ve výši 3 451 727,16Kč. Přezkoumání hospodaření za rok 2019
bylo provedeno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický, oddělení
kontroly a analýz. Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Závěrečný účet Obce Zábrodí za rok 2019
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.(příloha č.3).
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3/9/3/2020 bylo schváleno
5. Účetní závěrka MŠ Horní Rybníky ze rok 2019
Povinnost schvalovat účetní závěrky ve veřejné sféře (některých účetních jednotek) je
stanovena zákonem č. 239/2012 Sb.
Zastupitelstvo obce by mělo schválit účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Horní
Rybníky k 31. 12. 2019 bez výhrad a připomínek a v rozsahu těchto finančních výkazů:
Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, Přílohy účetní uzávěrky, Inventarizační zprávy a Roční
zprávy o finanční kontrole. Součástí účetní závěrky je žádost o převod výsledku
hospodaření za rok 2019 do rezervního fondu . Starosta navrhl schválit.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Horní
Rybníky k 31 .12. 2019 a převod výsledku hospodaření do fondu rezerv ve výši 4 300,73
Kč (příloha č. 4.)
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č.4/9/3/2020 bylo schváleno
6. Program rozvoje obce 2019-2028
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Zdržel se: 0

Program rozvoje obce Zábrodí je zpracován na období 2019 – 2028 a je provázán se
strategickými dokumenty, kterými jsou - Územní plán obce Zábrodí a další nadřízené
dokumenty. Strategický plán rozvoje obce je výchozím materiálem pro konkrétní
plánovací činnosti obce, tj. pro plán a realizaci jednotlivých projektů obce. Velký
význam má využití tohoto dokumentu při zpracování žádostí o dotace a podpory na
jednotlivé projekty.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Program rozvoje obce Zábrodí 2019-2028
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 5/9/3/2020 bylo schváleno.
7. Kupní smlouva na pozemek p.č. 1111 v kú.Horní Rybníky
Pozemek se nachází v lokalitě kde je MŠ a sousedí s pozemkem kde je plánována
výstavba zařízení se sociálními službami (domu pro seniory). Výměra pozemku je
3 185m. Navržená cena pozemku je 35,-Kč/m. Cena pozemku je motivována
uvedeným zájmem obce a je tomuto zájmu přiměřená.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e zakoupení pozemku p.č.1111v kú.Horní Rybníky o
výměře 3 185m za cenu 111 475,-Kč .
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.6/9/3/2020 bylo schváleno
8. Smlouva o smlouvě budoucí lE-12-2006229/1/A
Jedná se o standartní smlouvu, bude vyměněn plastový pilíř a rozpojovací skříň.
Dotčené pozemky stavbou budou před předáním uvedeny do původního stavu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a umístění stavby: akce Zábrodí, Špinka nová knn Pod Hrází IE-122006229/1/A
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.7/9/3/2020 bylo schváleno
9. Bezúplatný převod p.p.č.1126/2v kú Zábrodí a 1081/4 v kú.Horní Rybníky
Jedná se o pozemky, které jsou pod stavbou chodníku v Zábrodí na hrázi Brodský a v Horních
Rybníkách od bytovky k Hanušovým. Pozemek 1126/2 i výměře 201m2 je oddělen od
původního pozemku 1126 geo. plánem č, 409-127/2019. Pozemek p.č.1081/4 o výměře
638m2 je oddělen z původního pozemku 1081 geo.plánem č .225-191/2019. Zároveň
bude podepsána darovací smlouva na převod pozemků s formulací zákazu zcizení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Zábrodí schvaluje bezúplatný převod (přijetí daru) p. č. 1126/2
(ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 201 m²), který byl oddělen z původního
pozemku p. č. 1126 (ostatní plocha - silnice, o původní výměře 23 722 m²) geometrickým
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plánem č. 409-127/2019 ze dne 13. 12. 2019 (není dosud zapsán v katastru nemovitostí) v
k. ú. a obci Zábrodí; a dále pozemku p. č. 1081/4 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o
výměře 638 m²), který byl oddělen z původního pozemku p. č. 1081 (ostatní plocha silnice, o původní výměře 8 799 m²) geometrickým plánem č. 225-191/2019 ze dne 14. 12.
2019 (není dosud zapsán v katastru nemovitostí) v k. ú. Horní Rybníky a obci Zábrodí, vše
z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví obce Zábrodí. Na pozemcích se
nachází chodníky, které obec vlastní a udržuje.
Zastupitelstvo obce Zábrodí zároveň souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s formulací
zákazu zcizení:
„Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitých věcí, které
se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Po tuto dobu nepřevede vlastnické právo k
daru třetí osobě a o dar bude řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemky pod
chodníky, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či
jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne. Obdarovaný může
předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce“
Hlasování:

Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č.8/9/3/2020 bylo schváleno
10. Dohoda o samostatném poplatku za nakládání se separovaným odpadem
Výše poplatku za tunu převzatých separovaných složek papíru je s účinností od
1.2.2020 ve výši 750,-Kč /t. Obec v roce 2019 odevzdala 0,88t papíru.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e dohodu o samostatném poplatku za nakládání se
separovaným odpadem.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.9/9/3/2020 bylo schváleno
11. Diskuse
Pan Prouza se zeptal pana Jansáka kdy uklidí nepořádek (naskladněnou biomasu) okolo
kravína v Horních Rybníkách. Pan Jansák odpověděl, že do léta bude vše v pořádku.
12. Závěr
Starosta obce ukončil jednání ve 20,05 hodin.
Ověřovatelé:………………………….
Petr Baláš

……………………………
Jiří Matějovic

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

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

Zapsala dne 9.3.2020 Burdychová Drahomíra
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Výpis usnesení ze dne 9. 3. 2020
Č: 1/9/3/2020
Č: 2/9/3/2020
Č: 3/9/3/2020
Č: 4/9/3/2020
Č: 5/9/3/2020
Č: 6/9/3/2020
Č: 7/9/3/2020
Č: 8/9/3/2020

Č: 9/9/3/2020

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e úpravu rozpočtu č.2/2020 dle přílohy č.1
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Účetní závěrku Obce Zábrodí za rok
2019. Výsledek hospodaření bude převeden na účet 432.(příloha č.2)
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Závěrečný účet Obce Zábrodí za rok 2019
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.(příloha č.3).
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace
MŠ Horní Rybníky k 31 .12. 2019 a převod výsledku hospodaření do fondu
rezerv ve výši 4 300,73 Kč (příloha č. 4.)
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Program rozvoje obce Zábrodí 2019-2028
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e zakoupení pozemku p.č.1111v kú.Horní
Rybníky o výměře 3 185m za cenu 111 475,-Kč
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a umístění stavby: akce Zábrodí, Špinka nová knn Pod
Hrází IE-12-2006229/1/A
Zastupitelstvo obce Zábrodí schvaluje bezúplatný převod (přijetí daru) p. č.
1126/2 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 201 m²), který byl
oddělen z původního pozemku p. č. 1126 (ostatní plocha - silnice, o původní
výměře 23 722 m²) geometrickým plánem č. 409-127/2019 ze dne 13. 12.
2019(není dosud zapsán v katastru nemovitostí) v k. ú. a obci Zábrodí; a dále
pozemku p. č. 1081/4 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 638
m²), který byl oddělen z původního pozemku p. č. 1081 (ostatní plocha silnice, o původní výměře 8 799 m²) geometrickým plánem č. 225-191/2019
ze dne 14.12. 2019 (není dosud zapsán v katastru nemovitostí) v k. ú. Horní
Rybníky a obci Zábrodí, vše z majetku Královéhradeckého kraje do
vlastnictví obce Zábrodí. Na pozemcích se nachází chodníky, které obec
vlastní a udržuje.
Zastupitelstvo obce Zábrodí zároveň souhlasí s uzavřením darovací smlouvy
s formulací zákazu zcizení:
„Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných
nemovitých věcí, které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode
dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Po
tuto dobu nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude řádně
pečovat, užívat jej výhradně jako pozemky pod chodníky, v souladu s
veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným
výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne. Obdarovaný může
předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce“
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e dohodu o samostatném poplatku za
nakládání se separovaným odpadem.

Jan Dlauhoweský
starosta obce

Ladislav Jiroušek
místostarosta obce

Dne: 9.3.2020
Zapsala: Burdychová Draha
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